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Dotace z Evropské unie
Se vstupem do Evropské unie se nejen obcím a nezisko-

vých organizacím, ale i podnikatelům otevřela další možnost
získání dotace, a to ze Strukturálních fondů EU a Fondu
Soudržnosti. Na základě výzvy ke konkrétním operačním
programům je možné předkládat řadu projektů, se kterými si
Vás dovoluji v rámci podpory rozvoje města stručně sezná-
mit.

Operační program Průmysl a podnikání (OPPP)
Program se zaměřuje na přímou podporu podnikům (dota-

ce, úvěry) a na podporu rozvoje podnikatelské infrastruktury
(např. na rozvoj průmyslových zón, inkubátorů, školících
středisek apod.)

Operační program Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ)
Program nabízí podporu zvyšování odborné kvalifikace

zaměstnanců a zavádění standardů kvality řízení lidských
zdrojů v podnicích.

Společný regionální operační program (SROP)
Program SROP slouží k podpoře vyváženého a udržitel-

ného ekonomického rozvoje jednotlivých regionů ČR.
Podpora bude nabídnuta na regionální úrovni.

Operační program Infrastruktura
Program podporuje modernizaci a rozvoj dopravní infra-

struktury celostátního významu a snížení negativních dů-
sledků dopravy na životní prostředí. Dále podporuje ochranu
životního prostředí a jeho složek (vody, ovzduší a klimatu,

nakládání s odpady), ochranu přírody a krajiny a odstraňo-
vání starých zátěží.

Operační program Zemědělství
Program podporuje rozvoj venkovských částí regionů,

adaptaci českého zemědělství na evropský model, rozvoj
multifunkčního zemědělství, zefektivnění multifunkční role
lesů a rozvoj vodního hospodářství.

V našem regionu existují instituce, které se přímo za-
měřují na poskytování informací o možnostech čerpání
dotací z Evropské unie:

CZECH INVEST
Regionální kancelář pro Moravskoslezský kraj
Výstavní 8, 709 51 Ostrava - Mariánské Hory
Telefon: 597 479 212, 597 479 221
Fax: 596 638 540, E-mail: ostrava@czechinvest.org

Hlavním posláním agentury Czech Invest je podpora kon-
kurenceschopnosti české ekonomiky. Za tímto účelem zpro-
středkovává českým podnikům přístup k programům podpo-
ry podnikání.

■ Poskytuje informace o fondech EU a systému státní
podpory

■ Pomáhá při vyplňování žádostí o podporu z fondů EU
■ U vybraných programů přijímá žádost o podporu k po-

souzení výběrovou komisí

KRAJSKÝ ÚŘAD
Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Oddělení strukturálních fondů
28. října 117
Telefon: 595 622 222
Fax: 595 622 126

Oddělení strukturálních fondů (Sekretariát
Regionální rady) poskytuje konzultace a pora-
denství potenciálním žadatelům v rámci
Společného regionálního operačního programu.

AGENTURA PRO REGIONÁLNÍ ROZ-
VOJ, a. s.

Euro info centrum Ostrava
Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava
Telefon: 595 691 211, Fax: 595 691 204
E-mail: arr@rdaova.cz

Agentura pro regionální rozvoj se stala hosti-
telskou organizací Euro info centra (EIC)
Ostrava. EIC je jedním ze 7 českých EIC řízené
Evropskou komisí. Jeho cílem je rozšiřovat in-
formace o EU. Služby EIC Ostrava:

■ Informace o programech EU
■ Informace o programech v ČR (podnikání)
■ Informace o politikách EU
■ Informace o měně EURO
■ Legislativa EU
■ Zprostředkování podnikatelských kontaktů
■ Adresy institucí v regionu a Evropské unii.

Pro získání dalších informací je také možné
kontaktovat pracovnici Odboru školství, kultury
a regionálního rozvoje na MěÚ Hlučín:

Ing. Hana Pisarská
Telefon: 595 020 294
E-mail: pisarska@hlucin.cz

Petr Adamec, starosta

FOTBALOV¯ ÎONGLER
Z DARKOVIâEK 
JI¤Í KREMSER SE POKUSIL 
O DAL·Í REKORDY

Celkem 4 100 hlaviček pryžovým míčkem o prů-
měru 36 milimetrů se podařilo 21. 5. v ostravském
Futuru osmadvacetiletému Jiřímu Kremserovi
z Darkoviček. Vše zvládl za 29 minut a 19 vteřin,
aniž by mu míček spadl na zem.

Dne 11. 6. se zúčastnil festivalu rekordů a kuriozit
v Pelhřimově, kde vytvořil 13 rekordů v menších ča-
sových intervalech. Nejzajímavější výkon byl žong-
lování tenisovým míčkem kolenem - 1 000 doteků,
dřepy s tenisovým míčkem na čele  34 krát za 30 vte-
řin, včetně z polohy postoje do lehu a zpět zvládnul
za 1 minutu 8 krát. Dále to bylo žonglování teniso-
vým míčkem rameny - pravým 330 krát a levým 222
krát. V současné době se připravuje na vylepšování
disciplín netradičními předměty jako kokosový
ořech, kostka nebo míč na rugby a americký fotbal.

Přejeme mu, aby se mu jeho další pokusy zdařily.

František Kuřídém

KC Hluãín hledá
vhodného provozovatele
Zámecké literární ãajovny

V závěru letošního roku 2004 dojde k ukončení
další etapy rekonstrukce Zámku Hlučín, kde vznik-
nou mimo jiné také nové prostory, které jsou určeny
pro Zámeckou literární čajovnu.

KC Hlučín touto cestou upozorňuje všechny zá-
jemce, kteří by si chtěli tyto prostory pronajmout
k provozování Zámecké literární čajovny) spojené
s malým antikvariátem), že veškeré bližší informa-
ce získají na tel. č. 595 041 390 u ředitele KC Hlučín
Mgr. Zdeňka Kačora (nejpozději do 8. září 2004).

Milí čtenáři,
letní sezóna je v plném
proudu. Dospělí si uží-
vají dovolenou, děti se
konečně dočkaly prázd-
nin, zkrátka zasloužený
čas odpočinku je tady. Přejeme Vám
všem, aby jste si vydatně odpočinuli 
a nabrali nové fyzické i duševní síly.

Redakce
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Rada rozhodla:
- o zahájení jednání s JUDr. Zouplnou - správcem

konkursní podstaty úpadce HADYNA-MONTI,
spol. s r. o. za účelem uzavření dohody o narovnání

- o vyřazení z evidence a likvidaci neupotřebitelného
movitého majetku města Hlučína dle seznamu

- o vyřazení psacího stroje z majetku města Hlučína
a jeho převodu Domovu důchodců Hlučín

- o realizaci změny systému vytápění Hasičské stani-
ce Hlučín

- zakázku na zpracování projektové dokumentace pro
územní a stavební řízení na akci „Rekonstrukce vý-
pravní budovy autobusového nádraží v Hlučíně“
Ing. arch. Ivo Šlosarovi

- že zhotovitelem akce:
a) „Rekonstrukce chodníku na ulici ČSA“ bude fir-

ma První hornoslezská stavební spol. s r. o., Dolní
Benešov,

b) „Rekonstrukce chodníku na ulici Vřesinská
v Darkovičkách“ bude firma TS Hlučín s. r. o.,

c) „Rekonstrukce chodníků na ulicích Malánky
a Osvoboditelů v Bobrovníkách“ budou firmy
TS Hlučín s. r. o., a První hornoslezská stavební
spol. s r. o., Dolní Benešov.

- že kašna na Mírovém náměstí v Hlučíně bude řeše-
na jako výtvarné dílo, že zpracovatelem výtvarného
díla kašny bude akademický sochař Evžen Scholler.
Návrh ztvárnění kašny včetně prameníku bude před-
ložen radě města ke schválení. 

▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

DÛm s peão-
vatelskou
sluÏbou
v Pí‰ti (DPS)

Obec Píšť se může pochlubit
novým Domem s pečovatelskou
službou, který se nachází v areá-
lu Mariánského poutního místa v
Píšti s výhledem na venkovní
Křížovou cestu s keramickými
reliéfy. Domov pro seniory vzni-
kl z budovy bývalé základní ško-
ly, v jejichž prostorách se učilo
ještě ke konci škol. roku 1997/98.

V Domě s pečovatelskou služ-
bou v Píšti vzniklo celkem 10 by-
tů, z toho jeden byt bezbariérový
pro ZTP, tři byty jednopokojové,
pět bytů dvojpokojových a jeden
byt třípokojový. V půdních pro-
storách jsou pro každý byt k dis-
pozici kóje pro uložení věcí a dvě
sušárny.

Přejeme tedy Domu s pečova-
telskou službou v Píšti dobrý start
a spokojené nájemníky.

- uveřejnit oznámení zadávacího řízení na zhotovite-
le stavby  „Rekonstrukce Mírového náměstí
v Hlučíně a rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Hlučín - lokalita centrum“.

- o udělení souhlasu vlastníka pozemku p. č. 730,
743, 744/24 v k. ú. Hlučín ke stavebnímu řízení -
stavební úpravy stadionu, spočívající v instalaci že-
lezné brány, instalaci dvou  vagónových cisteren po-
dél tribuny hlavního hřiště, instalaci čtyř mobilních
garáží bez základů (u vstupu na stadión z ulice
U stadionu, instalaci drenážního potrubí podél  no-
vého svahu, instalaci drenážních trubek na tréninko-
vé  ploše, instalaci záchytných sítí (hlavní a vedlej-
ší hrací  plocha) pro investora SK FC Hlučín, s tím,
že se  bude jednat pouze o stavby dočasné do doby
dobudování areálu dle schválené studie.

- o uzavření dodatku ke smlouvě o nájmu pozemků,
uzavřené s občanským sdružením Dětský ranč
Hlučín, kterým se upraví hranice pronajatých po-
zemků, výměra a označení parcel dle  předloženého
návrhu.

- o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. číslo
349/1, 4430/11 a 4485/1 v k. ú. Hlučín a komunika-
cí na pozemcích parc. č.  4430/11 a 4485/1 v k. ú.
Hlučín ke zřízení dočasného oplocení staveniště tak,
že oplocení bude vybudováno na ul. Ostravská
a Gen. Svobody v šířce max. do 1,8 m a v místě za-
táčky do 0,5 m. Na pozemku parc. č. 349/1 v k. ú.
Hlučín bude oplocení přímo navazovat na stávající
pevné boční stěny stánků městské tržnice, pro in-
vestora - společnost ACA Market, s. r. o., Hlučín,
za předpokladu splnění a dodržení podmínek správ-
ců inž. sítí a odboru ŽPaKS MěÚ Hlučín.

- o převodu veškerého movitého majetku nabytého
do majetku města kupní smlouvou o prodeji movi-
tých věcí od ČR do majetku Správy sportovně - re-
kreačního areálu Hlučín

Rada schválila:
- uzavření smluv o poskytnutí finančního příspěvku

na provoz Dětské rehabilitace Hlučín mezi Městem
Hlučínem a obcemi Kozmice, Ludgeřovice, Šilhe-
řovice, Bolatice a Kobeřice - vyhlášení konkurzního
řízení na obsazení funkce ředitele Mateřské školy
Hlučín, Cihelní,

Rada projednala:
- návrhy dopravní komise: 

a) požadavek o umístění dopravního zrcadla v za-
táčce komunikace P. Jilemnického a rozhodla zr-
cadlo neumístit,

b) žádost o řešení dopravní situace na ul. Růžová
a rozhodla zadat zpracování PD výhybny na ko-
munikaci Růžová.

c) žádost držitele průkazky ZTP o vyhrazení parko-
vacího místa na účelové komunikaci před domem
a rozhodla žádosti vyhovět.  

d) požadavek na zřízení přechodu pro chodce na ko-
munikaci I/56 - Ostravská u hřbitova RA rozhod-
la požádat o zřízení přechodu.

- situaci na přechodu pro chodce na ulici Písečná
v Hlučíně a rozhodla požádat o kácení 1 jírovce ma-
ďalu v těsné blízkosti přechodu

Rada vzala na vědomí:
- odstoupení žadatele - občanského sdružení

SLEZSKÁ HUMANITA, humanitárního společen-
ství pro zdravotnictví a sociální  pomoc, Karviná-
Nové město od žádosti na pronájem nebytových
prostor v objektu čp. 1083 v k. ú. Hlučín (bývalá MŠ
Rovniny) za účelem zřízení Domova seniorů.

O ãem jednala rada mûsta
na 43. schÛzi

dne 7. ãervna 2004 (v˘tah)

V Hlučíně, v útulku pro psy 
na ul. Markvatrovické, 
v areálu TS Hlučín s. r. o. 
se nachází 7 psů.
2 vlčáci, 1 kolie, 
baset a 3 kříženci.

tel. 595 043 591
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TALENT 2004

Letos Dům dětí a mládeže v Hlučíně, 
Kulturní centrum a MěÚ Hlučín vyhlásil již sedmý
ročník soutěžní přehlídky moderního a scénického
tance Hlučínský talent 2004. Letošní ročník se roz-
rostl o jednu věkovou kategorii a to do 26-ti let.
Protože se do soutěže hlásí stále větší počet účastní-
ků, v letošním roce celkem 501 soutěžících, rozhodli
se pořadatelé této akce, rozdělit Hlučínský talent
do dvou dnů. V sobotu 22. 5. 2004 se  v Kulturním
domě Hlučín ucházelo „O pohár města Hlučína“ cel-
kem 37 souborů. Publiku nabídli 47 vystoupení
ve dvou kategoriích: do 9-ti a do 15-ti let. V neděli
jsme měli možnost shlédnout 15 souborů, které nám 
nabídly celkem 23 vystoupení v kategorii do 18-ti
a do 26-ti let. V porotě zasedli jak odborníci - taneč-
ní mistři, tak i zástupce DDM - ředitelka Marcela
Košáková, zástupce města - starosta města Hlučín,
pan Petr Adamec a zástupce Moravskoslezského kra-
je - Mgr. Dagmar Majerová, vedoucí oddělení mláde-
že a sportu.

Dopoledne probíhaly prostorové zkoušky jednotli-
vých souborů a po prostorových zkouškách odcháze-
ly děti na oběd do „Hlučínského pivovaru“. Těsně
před soutěží proběhla porada poroty a organizačního
týmu se zvukařem a moderátorem.

Ve 13.00 hodin se sál začal zaplňovat lidmi. Soutěž
zahájila fanfára a moderátor po krátkém úvodu z his-
torie a současnosti, popřál účastníkům soutěže mno-
ho zdaru a úspěchů v soutěži. Po této krátké zdravici
začal asi pětihodinový maraton, kde děti ze všech
koutů našeho kraje předvedly nádherná vystoupení
plná radosti z tance a pohybu.

Každá kategorie byla na závěr vyhodnocena,
všechny soubory dostaly sladkou odměnu - kbelíčky
plné cukrovinek a účastnické listy. Vítězové získali
pohár města, velké sportovní tašky, chladící boxy, fo-
tomateriál, fotoalba, velké frgály s nápisem soutěže,
sladkosti, květiny a další ceny pořízené z finančních
darů sponzorů. Na závěr byly zvoleny ceny za chore-
ografii, kostýmy a cena publika.

A jak vše dopadlo? V první kategorii zvítězilo vy-
stoupení „ Žabo-čapí pohádka“ od taneční skupiny TS
Katlen z Ostravy. Ve druhé kategorii se na nejvyšším
stupínku vítězství umístil taneční soubor Calipso
Krnov s vystoupením „ Filmový koktejl“ . Ve třetí ka-
tegorii skončila na prvním místě taneční skupina
Danger Breakers z Ostravy s vystoupením „Break
dance“ a ve čtvrté kategorii se na prvním místě umís-
tila taneční skupina Electric Monster z Ostravy s vy-
stoupením „Electric Boogie“

Cenu za choreografii získala taneční skupina TS
Katlen Ostrava za vystoupení „Žabo-čapí pohádka“
a skupina Styx z Bílovce za vystoupení „Matrix“.
Cenu za kostýmy si odvážela skupina TK Kmit I.
z Orlové za vystoupení „Kluani mají pré“ a taneční
skupina DIDEDAnce z Ostravy za vystoupení
„Osudu neunikneš“. Cenu publika získala taneční
skupina Ritmo V. a VI. z Rychvaldu.

Myslím, že Hlučínský talent 2004 byl nádherným
zážitkem pro vystupující soubory i pro diváky.

DĚKUJEME SPONZORŮM:
MěÚ Hlučín, 
Zdeněk Míl - Sovis - foto a video služby,  
Řeznictví - Jiřina Miseciusová, 
Lena - hračky s. r. o., Autodoprava Míšek,
Výrobna lahůdek ILON, 
Květinářství - Michaela Adámková, 
Pekaři a spol s. r. o.

Start: v Ostravě 10. 7. 2004 v Hornickém muzeu
OKD

Cíl:    v areálu Sanatorií Klimkovice 15. 7. 2004
Kdo:  Každý kdo má chuť a kolo

Ve společném pelotonu s řadou známých osobností můžete
jet celou trasu, nebo jen některou z etap, a zúčastnit se
SOUTĚŽE o:

„Relaxaãní dvoudenní 
pobyt pro dvû osoby
v Sanatoriích Klimkovice“
Zároveň je pro Vás připravený bohatý doprovodný pro-
gram spojený s prohlídkou řady turisticky atraktivních
míst našeho regionu.
Podrobnější informace o akci získáte na:
www.enterpriseplc.cz a  www.kct-msk.cz

VyberteVyberte sisi svousvou trasutrasu aa pojeďtepojeďte ss náminámi !!!!!!

Krásn˘ region 2004
aneb na kole Severní
Moravou a Slezskem

Počátkem léta 2004 připravuje agentura CzechTourism -
Česká centrála cestovního ruchu 2. ročník akce s názvem
„Krásná země 2004“. Cílem této akce je připomenout obča-
nům krásu a rozmanitost naší vlasti a motivovat je k trávení do-
volené v České republice. Loňský ročník, jenž měl podtitul
„Na kole kolem České republiky“, se setkal s velkým ohlasem
v médiích i u veřejnosti. Proto i letos projede v termínu
od 25. 6. do 16. 7. 2004 cyklistický peloton v čele s význam-
nými osobnostmi celou Českou republikou. Bližší informace o
této akci jsou uvedeny na internetových stránkách: .

Letos povede trasa „Krásné země“ také Moravskoslezským
krajem, avšak pouze jeho východní částí. Tato skutečnost nás
přivedla na myšlenku zviditelnit náš kraj, a tím i turistický re-
gion Severní Moravu a Slezsko, obdobnou akcí nazvanou:
„Krásný region 2004 aneb na kole Severní Moravou
a Slezskem“. Naším cílem je aktivně zapojit širokou veřejnost
do této akce a potvrdit rčení, že „Severní Morava a Slezsko je
regionem kontrastů a příležitostí“.

Celá trasa je rozdělena do 6 etap, které povedou těmito tu-
ristickými oblastmi: Ostravsko, Opavsko, Krnovsko Hrubý
a Nízký Jeseník a zpátky na Ostravsko. Vzhledem k náročnos-
ti jednotlivých etap je každá etapa doplněna o netradiční způ-
sob přepravy, tak aby jednotlivé denní cyklistické trasy byly
v průměru 50 km na den. Akce odstartuje v sobotu 10. čer-
vence v Hornickém muzeu OKD v Ostravě a bude ukončena
ve čtvrtek 15. července v rámci oslav 10. výročí vzniku lázní
Sanatoria Klimkovice. Zde se regionální peloton spojí s ná-
rodním pelotonem akce „Krásná země“. Akce „Krásný region“
zde bude oficiálně ukončena, ale účastníci mohou další den 
pokračovat s národním pelotonem směrem na Hrčavu. 

Každé etapy „Krásného regionu 2004“ se budou účastnit
významné osobnosti veřejného života, které by měly přilákat
média i účastníky. V současnosti jednáme se sportovci, uměl-

ci, populárními osobnostmi, starosty a dalšími významnými
osobnostmi. Jejich účast není vázána na celou trasu akce, ale
podle svých časových možností se budou účastnit dílčích etap,
popřípadě pouze doprovodných akcí. Během jednotlivých etap
budou pravidelně připravovány pro média zajímavé postřehy a
krátké reportáže včetně fotodokumentace, kterými bychom
chtěli zviditelnit turistická lákadla našeho regionu.

Byli bychom rádi, kdyby se z této akce stala tradice, která
by každým rokem vedla jinou trasou našeho regionu a byla by
určena vždy pro danou cílovou skupinu účastníků. Vzhledem
k tomu, že se letos jedná o premiéru není cílová skupina příliš
vyhraněna. Ing. Vladimír Vavrečka CSc.

jednatel a ředitel Enterprise plc. s. r. o.

PROGRAM
sobota 10. 7.

Ostrava - Hlučín - Háj ve Slezsku - Kravaře - Opava -
Úvalno - Krnov / na kole 41 km, celkem 61 km / Opava
-Úvalno přeprava vlakem 20 km

l Slavnostní recesistické zahájení akce v areálu Hornického
muzea OKD na Landeku

l Život venkovanů i zámeckých pánů na Hlučínsku přiblíží
prohlídka zámku v Kravařích

neděle 11. 7.
Krnov - Město Albrechtice - Třemešná ve Slezsku -
Osoblaha - Hlinka - Jindřichov — Petrovice
Heřmanovice - Zlaté Hory 
/ na kole 54 km, celkem 74 km / Třemešná - Osoblaha pře-
prava parním vlakem 20 km

pondělí 12. 7.
Zlaté Hory - Rejvíz - Jeseník - Ramzová - Jindřichov -
Velké Losiny - Šumperk
/ na kole 44 km, celkem 74 km / Jeseník - Jindřichov pře-
jezd vlakem 30 km

úterý 13. 7.
Šumperk - Bedřichov - Rýmařov - Břidličná - Valšov -
Nová Pláň / na kole 53 km /

středa 14. 7.
Nová Pláň - Leskovec n/Moravicí - Bohdanovice -
Kružberk - Jánské Koupele - Vítkov - Hradec nad
Moravicí / na kole 49 km /
v úseku Vítkov - Hradec nad Moravicí možná přeprava cyk-
lolobusem 15 km

čtvrtek 15. 7.
Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy - Raduň - Pustá
Polom - Kyjovice - Klimkovice / na kole 32 km /

Doprovodná soutěž
V rámci akce „Krásný region“ bude probíhat soutěž

o „Dvoudenní relaxační pobyt pro 2 osoby v Sanatoriích
Klimkovice“, který zahrnuje i vybrané léčebné procedury.
Soutěžící obdrží anketní lístky, které budou na slavnostním
ukončení soutěže slosovány. Anketní lístek získá každý účast-
ník pelotonu, jakmile se k pelotonu připojí (bude speciálně
označen podle místa, kde se připojil) a na konci etapy anketu
odevzdá do sběrného boxu. Podmínkou bude vyplnění několi-
ka okruhu otázek, které budou jakýmsi marketingovým šetře-
ním turistické poptávky v našem regionu.

Anketní lístky budou vybírány na konci každé etapy. Všem
účastníkům pelotonu bude tedy umožněno přihlásit se do slo-
sování nezávisle na tom zda účastník projede celou etapu.
S tím, že účastníkům kteří projedou více etap a odevzdají více
lístků, se znásobuje šance na výhru. Vycházíme z toho, že ne
všichni účastníci pojedou celou šestidenní trasu.

Upozornění:
Každý účastník akce jede na vlastní zodpovědnost a riziko.

Před jízdou si prosím zkontrolujte stav Vašeho jízdního kola.
Jelikož jsou trasy vedeny nejen po cyklotrasách, ale i po silni-
cích, upozorňujeme na nutnost dodržovat dopravní předpisy.
U dospělých osob doporučujeme použití přilby, u dětí je vy-
bavení přilbou povinné.

Dne 12. června 2004 probíhala oslava
5. Hlučínského dne v Kulturním domě Hlučín, pořá-
daná Sdružením slezsko německých přátel Hlučín.

Chtěla bych touto cestou poděkovat zástupci ředi-
tele ZUŠ panu Prenglovi, který byl tak laskavý
a zprostředkoval hudební a baletní vystoupení žaček
u této příležitosti. Náš velký dík patří paní učitelce
Dvořákové za vystoupení dvou žaček - sester Marcely
a Elišky Bajerových, akordeonového dua, které nás
potěšily melodiemi od V. Rochera - Rheiländer
a Taneček, od A. Rulíška Valčíkem přátelství a me-
xickým tancem.

Náš nemalý dík patří paní učitelce Dlouhé, z jejíž
baletní družiny zatančily mladší žačky uherský čardáš

od Kalmana, starší členky baletního souboru pak
předvedly „Tanec sněženek“ a kankán od Jacka
Offenbacha. S nimi tančila velmi dobře i malá asi 8le-
tá dívenka. Všechna tato vystoupení sklidila neutu-
chající aplaus, obzvláště pak kankán.

Děkujeme všem účinkujícím dívenkám za velmi
milé zpestření slavnostního odpoledne a přejeme jim
ještě hodně úspěchů.

Dále chceme poděkovat všem dalším vystupujícím
sborům za jejich kulturní příspěvek, vedení a pracov-
níkům Kulturního domu za vzornou přípravu sálu
a všem milým hostům za jejich návštěvu.

Kubecová

5. Hluãínsk˘ den v Kulturním domû Hluãín
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Den dětí oslavujeme v mateřské škole jednou
za rok. V naší MŠ Hlučín Severní, jsme ho však sla-
vili skoro čtrnáct dní.

Ve čtvrtek 27. května k nám do školičky přišli stu-
denti zdejšího gymnázia. Děti se na ně moc těšily
a asi věděly proč. Studenti si s dětmi hráli, soutěžili,
dováděli a nakonec jim i pomohli opéct na školní za-
hradě párky. Bylo to skvělé a jen předškoláci litova-
li, že příští školní rok, až k nám studenti opět přijdou,
už ve školce nebudou.

V pátek nastal velký den právě pro naše předškolá-
ky. V 18.00 hod. je rodiče přivedli zpět do MŠ. Spolu
s učitelkami zažily „Kouzelný večer“ plný krásných
zážitků a překvapení a to největší - OHŇOSTROJ -
konaný nejen na jejich počest, ale i pro všechny ostat-
ní děti z MŠ spolu s rodiči, byl nezapomenutelnou
tečkou za celým večerem.

V pondělí 31. května a ve středu 2. června byly dě-
ti okouzleny divadelními představeními přímo v MŠ.
V pondělí radily Smolíčkovy, jak vyzrát nad zlými
jeskyňkami, v středu shlédly hned pohádky tři -
Dlouhý, Široký a Bystrozraký, O Koblížkovi a po-
hádku Tři prasátka.

Taky středeční odpoledne bylo kouzelné.
Předškoláci spolu s dětmi z družiny ZŠ Hlučín
Hornická si společně plnily úkoly a hledaly dobře
ukrytý POKLAD. V úterý 1. června jsme pro děti při-
pravili SPORTOVNÍ DOPOLEDNE. Děti soutěžily
v mnoha disciplínách a i ty děti, které nebyly moc
úspěšné, byly spokojené. Sladká odměna v podobě
výborného nanuku, všem chutnala. Na čtvrtek 3. 6.
se děti moc těšily. Přinesly si do školy batůžek s pi-
tím a sladkostmi a šlo se na DĚTSKÝ RANČ. I když
cesta to byla dlouhá, děti ji zvládly bez problémů.

Na ranči si pozorně prohlédly nejen koně, kozy a dal-
ší zvířata, svezly se na poníkovi nebo koni, ale někte-
ré dokonce poprvé v životě slyšely kuňkat žáby.

Dalším krásným zážitkem byl pro děti zájezd
do Slezského divadla v Opavě na pohádku
Zlatovláska. „V tak krásném divadle jsem ještě ne-
bylšeptlo jedno dítko vedle kamarádovi a všichni se
užasle rozhlíželi kolem sebe. Taktéž pohádka se dě-
tem velmi líbila.

Velký úspěch u dětí předškoláků a jejich rodičů 
sklidila „Hravá maturita“. Konala se ve středu dne
9. června a děti nejen ukázaly, co všechno se v naší
MŠ naučily, jak dobře jsou připraveny na vstup na zá-
kladní školu, ale také si užily spolu s rodiči slavnost-
ního loučení s mateřskou školou formou sladkého 
pohoštění a dárečků.

Poslední velkou akcí v měsíci červnu byl sportov-
ní výlet do Podvihova-Mlýnku. Všechny děti se s na-
dšením zapojily do sportovního programu, který pro
ně připravila agentura Sportovní gymnastika dětí
Špičková.

Tak takhle krásně jsme s dětmi oslavili jejich svá-
tek a konec školního roku. Prostřednictvím
Hlučínských novin bychom chtěli poděkovat rodičům
za finanční pomoc při organizování některých akcí
(vstupné na výlet a divadla, párky, dětský den, ohňo-
stroj), studentům gymnázia Hlučín, učitelkám a vy-
chovatelkám ZŠ Hlučín Hornická za velice dobrou
spolupráci během celého školního roku.

Všem dětem bychom chtěli popřát krásné a bezsta-
rostné prázdniny a našim předškolákům nejen báječ-
né prázdniny, ale i úspěšný vstup do základní školy.

Za kolektiv MŠ Hlučín Severní
Ivana Tvrdá-učitelka

PODùKOVÁNÍ RODIâÒ
...Dovednosti a znalosti z MŠ jsou základem pro další

etapy života našich dětí! Držíme jim palce a děkujeme
celé MŠ Severní za trpělivost při přípravě našich dětí do
školy! Za všechny rodiče výbor MŠ Severní

...Nádherný ohňostroj připravený panem Křižákem na
zakončení „Kouzelného večera“ byl pro děti předškolá-
ky i nás rodiče a ostatní přítomné nádherným zážitkem.
Děkujeme Vám paní učitelky za velkou trpělivost a ná-
paditost i Vám pane Křižáku za krásný ohňostroj, proto-
že - „Kouzelný večer“ - byl opravdu kouzelný!

Zuzana Martišová a Alena Šmídová,
rodiče dětí

DùTSK¯ DEN
Dne 1. června 2004 se na ZŠ Rovniny uskutečnil

Den dětí plný radosti a zábavy. Pořádně jsme si za-
soutěžili a mohli jsme si zajezdit i na koních. I velcí
si přišli na své. Největší zájem byl o kolo štěstí, kde
byly úžasné ceny. Ale byly tu i jiné atrakce např. hod
polštářem vycpaným senem, běh v gumácích XXL,
závody na chůdách, práskání balonků, hod na ple-
chovky atd. Za splnění každé soutěže jsme dostávali
kartičky, za které jsme si „nakupovali“ různé mlsky
a dárky. Po poledni plném zábavy přišla diskotéka
s písničkami na přání i jen tak. Bylo to fajn, už se tě-
ším na další rok. Daniel Jurča, 4. C, ZŠ Rovniny

POT¤ICÁTÉ LIKAVKA!
Čas tak rychle plynul a léta běžela. Staré věci se nahrazova-

ly novými, objevovaly se stále novější novinky a myšlenky,
z jedné  dobré myšlenky nebo nápadu se však může stát dlou-
holetá tradice. Ta tradice trvá již třicet let.

Byl den jako každý jiný, ale přesto něčím zvláštní. Moji
mladší i starší spolužáci očekávali nového kamaráda ze
Slovenska. Když už nám konečně skončilo vyučování, zvědaví
a ochotní ,,hoteliéři” se shromáždili před školou a očekávali
onen autobus.

Naši vrstevníci postupně vystupovali, aby se mohli krátce
spřátelit a posílit po únavné cestě.

Po obědě v naší školní jídelně, přišli na řadu naši „hoteliéři“.
Podle kamarádských sympatií, náhod, či společných domluv si
každý našel svého několikadenního přistěhovalce. Já jsem si
Slováka domů vzít nemohla, a tak jsem alespoň pomáhala své
kamarádce Lence s taškou. Ta cesta stála za to! Společně jsme
se zasmály i s příjemnou Slovenkou Veronikou. Z informací
mých přátel to bylo někdy dorozumívání rukama nohama.

Druhý den, v pátek, nastalo dopoledne sportu. S kamarádka-
mi jsme se zúčastnily fotbalového a florbalového zápasu, sa-
mozřejmě proti slovenským návštěvníkům. Potom jsme po-
vzbuzovali naše učitele v turnaji volejbalu a konečně jsme se
dočkali i výsledků a sladkého ocenění.

Na řadu přicházelo vyvrcholení výročí družby s Likavkou,
taková menší akademie pro Likavčany, rodiče, učitele a žáky.
Jednotlivá sportovní, taneční či dramatická čísla proložena
vtipnými reklamami a na řadu přišlo i naše číslo, taneční před-
stavení, na němž jsem se i sama podílela. Ke konci celého vy-
stoupení jsme se všichni (včetně účinkujících ze Slovenska,
kteří si také něco připravili) shromáždili na pódiu a zpívali pís-
ně a jejich rytmy se symbolicky rozloučili. Den tak pro nás
skončil.

V sobotu jsme doprovodili „své Slováky“ k autobusu před
naši školu a zamávali jsme jim na rozloučenou. Není špatné ob-
jevovat nové přátele i v jiné republice, alespoň se tak více vy-
lepší vztahy mezi námi všemi. Získáváme nové zážitky, na kte-
ré budeme rádi vzpomínat! Eva Jančíková, 14 let

ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín

âERVEN V NA·Í MATE¤SKÉ ·KOLE

„Maturita byla fraška ...“ „O svaťáku jsem se
vůbec neučil...“ Kecy! Nikdy nevěř lidem,
co tvrdí, že nebyli vůbec nervózní a hlavně ne-
chtěli zklamat profesory. Mne osobně na jejich
spokojenosti záleželo minimálně.

Poslední zvonění. Moc si ho neužiju - mám
zkoušky v Brně, takže si vyslechnu pár organi-
začních věcí a taky, že jsem školní knihovně
nevrátila tři knihy. Neodevzdám - nedostanu
ročníkové vysvědčení. Dobrá...

Svaťák. Pečlivě vypracovaný plán, co si kdy
budu opakovat (o svaťáku se už fakt moc učit
nedá) mi narušuje hned první den mamka. Prý
jsem celý týden doma, tak můžu dvě hodiny
strávit u švadleny. Ta má ovšem nečekanou zá-
kaznici. „Přijď zítra, stejně jsi celý týden do-
ma.“ Další den švadlena usoudí, že šaty počka-
jí až po maturitě, a mamka se rozhodne mýt 
okna. I v mém pokoji, kde nevidím na koberec,
stůl ani židle pro samé sešity, učebnice a papí-
ry. Přes sestru posílám do školy dvě knížky.
Třetí jsem vrátila před dvěma lety.

Středa. Nenávidím filozofii. Proč jsem si ne-
vybrala chemii? Dávno bych ji měla celou zo-
pakovanou od začátku, od konce a dvakrát
zprostřed.

Čtvrtek. Přestala jsem vidět postel. Matně ji
tuším pod haldami informací.

Neděle. Teoreticky umím vše. Prakticky si
nevzpomínám, kolik mám sester. A to maturu-
ju hned v pondělí dopoledne.

Pondělí, 3.00 ráno. Co koupím v anglickém
železářství?

Pondělí, 3,05 ráno. Co je to konzervatis-
mus?

Zahájení maturit. Sedíme na židlích, držíme

se za ruce, nedýcháme. Profesor se
ptá, kdy přinesu poslední knížku.
Nesouvisle vysvětluju, že jsem ji

opravdu odevzdala.
První losování. Spolužák se mě ptá, jakou

otázku si chci vytáhnout. Cokoliv kromě čísla
1 a 4. Tahám. 1 - Vývoj českého písemnictví.
S chutí do toho!

Druhé losování. Zeměpis. „Co si hceš vy-
táhnout?“ „Cokoliv do 22.“ Tahám. 24 .

Třetí losování. Angličtina. „Co si chceš vy-
táhnout?“ „To víš, ty hade! Řeknu ti to a zase
dostanu to, co nechci!“ Tahám. Spokojená sice
nejsem, ale mohlo být hůř. Po zkoušce jdu na
chodbu. Sundám si lodičky a potkávám profe-
sora. Něco mi povídá. Asi vtip a teď čeká mou
reakci. „Tlačí mě boty,“ poučím ho a belhám se
pryč.

Čtvrté losování. ZSV. Jde do tuhého.
Tahám. Filozofie! To se mi snad zdá! Na potít-
ku poslouchám, jak zkoušející kamarádku pří-
mo drtí. Měním barvy. Asi si toho všiml, pro-
tože je kupodivu s odpověďmi docela spokojen
a moc se nevyptává.

Vyhlášení výsledků. Mám to za sebou.
Na chodbě potkávám vyděšenou další várku.
„Jak jsi dopadla?“ „Za čtyři.“ „A z čeho!?“

Slavnostní předávání vysvědčení. Důstojná
atmosféra, spolužačky roní slzy, já bublám.
Vzteky. Nemám ročníkové vysvědčení, proto-
že jsem neodevzdala knihu (odevzdanou před
dvěma lety) do školní knihovny. No co. Třídní
bude mít hezkou památku.

O týden později. Knížka se ve škole přece
jen našla. Své poslední vysvědčení tedy přece
jen přes sestru obdržím. In memoriam maturi-
ta.

Petra Kostřicová, bývalá studentka VI.,
dnes již absolventka Gymnázia v Hlučíně

IN MEMORIAM MATURITA

Pro školní družinu hledáme tvůrčího kolegu
nebo paní. Ale nejen na hlídání. Rádi si hrajeme.

ZŠ Hlučín-Bobrovníky,
Lesní 14, 748 01 Hlučín
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Benjamínci FC Hluãín
mífií do Pre‰ova!

Letos poprvé okusí atmosféru mezinárodního fot-
balového turnaje i naši benjamínci FC Hlučín.

Velký turnaj pod názvem FRAGARIA CUP se
uskuteční ve slovenském Prešově ve dnech 1.-4. 7.
2004. Startovat budeme ve dvou kategoriích, roč. na-
rození 1993 a mladší a roč. narození 1995 a mladší.
Cca 120 přihlášených družstev z převážně střední
a východní Evropy slibují zajímavou konfrontaci vý-
konnosti našich chlapců, bohatý doprovodný program
a spoustu nevšedních zážitků.

Přejeme chlapcům hodně štěstí při jejich premiéře
na velkém turnaji a mnoho sportovních úspěchů při
reprezentaci Hlučína.

Za FC Hlučín
trenér mládeže Rostislav Helštýn

Dordrecht 2004
Ve dnech 20.-22. 5. 2004 se v nizozemském

Dordrechtu uskutečnil mezinárodní žákovský fotbalový
turnaj. Účastnila se jej družstva z Nizozemí, Belgie,
Německa, Polska, Dánska, Litvy, Ukrajiny, Řecka,
Jugoslávie, Švédska a České republiky. Českou republi-
ku ve svých kategoriích reprezentovali také starší
a mladší žáci FC Hlučín.

Celý turnaj měl velmi dobrou sportovní úroveň a naši
chlapci se v této konkurenci velmi slušně prosadili. Starší
žáci se ve své kategorii umístili na 11. místě ze 14 účast-
níků, velmi dobrým výkonem a předvedenou hrou se pre-
zentovali mladší žáci, kteří obsadili 6. místo z 16. účast-
níků.

VÝSLEDKY - MLADŠÍ ŽÁCI: ve skupině:
Hatting Torsted (Dán.) – FC Hlučín 0:2

br. Niedermeier, Cigán
HION (Niz.) – FC Hlučín 1:3

br.: 2x Troják, Gai
Leonidas (Řec.) – FC Hlučín 0:1 

br.: Troják
Klaipedos (Lit.) – FC Hlučín 0:1

br.: Bačo Marek
HOV Soccer A – FC Hlučín 0:2

br.: Havlík, Středula

VÝSLEDKY - STARŠÍ ŽÁCI: ve skupině:
Zryw Zielona Gora (Pol.) – FC Hlučín 1:0
FC Dordrecht (Niz.) 2:1 FC Hlučín 

br.: Bačo Michal
Gymnasium 8 (Pol.) – FC Hlučín 0:1

br.: Hubert
FK Proleter (Jug.) – FC Hlučín 4:0
Wilhelmus (Niz.) – FC Hlučín 0:0
Leonidas (Řec.) – FC Hlučín 1:0

O UMÍSTĚNÍ - FINÁLOVÁ SKUPINA:
Heerenveen (Niz.) – FC Hlučín 3:1

br.: Niedermeier
Klaipedos – FC Hlučín 1:0
Wilhelmus (Niz.) – FC Hlučín 2:0
Orange Wit – FC Hlučín 0:0
Leonidas – FC Hlučín 1:2

br.: 2x Niedermeier

O UMÍSTĚNÍ - O 11.–12. MÍSTO:
Hatting Torted (Dán.)  0:1 FC Hlučín br.: Paskuda

Velmi příjemné překvapení nás zastihlo již na cestě
tam, kdy jsme měli naplánovanou zastávku v Dort-
mundu. Se štěstím se nám podařilo proklouznout do
útrob známého Vestfálského stadionu místní Borussie
a při odchodu jsme se dozvěděli, že vedle na tréninko-
vém hřišti končí trénink Rosický, Dede, Ewerthon
a spol.. Zastihli jsme je při odchodu z tréninku a chlapci
neváhali a nechali si podepsat cokoli a vyfotit se s těmi-
to megahvězdami.

Kromě tohoto nevšedního zážitku jsme měli možnost
si prohlédnout největší námořní přístav na světě -
Rotterdam a místní krásné město Dordrecht.

Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům a našemu
sponzoru p. Lumíru Kotovi za finanční pokrytí nákladů,
kteří umožnili uskutečnit tento zájezd a těšíme se na příš-
tí rok.

HLUČÍN REPREZENTOVALI:
Mladší žáci: Pavlenka Jiří, Szotkowski Pavel, Bury

Michal, Machalla Jiří, Strakoš Petr, Vitásek Daniel,
Foltýnek Jan, Bačo Marek, Troják Michal, Niedermeier
Pavel, Havlík Dominik, Gai Tomáš, Cigán Petr, Středula
Dominik, Večerek Tomáš, Cyrus Milan, Jackovič René,
Lupták Ondra, Hořínek Martin, Gellner Tomáš, Mašíček
Tomáš, Tomko Michal, Koziel Patrik.

Starší žáci: Lampart Jakub, Hampel David, Bačo
Michal, Pchálek Jan, Hubert Tomáš, Čech Vítězslav,
Hrubý Michal, Beneš Martin, Koval Miroslav, Fojtík
Lukáš, Lesniak Lukáš, Mozol Václav, Paskuda Martin,
Trýbový Rostislav, Pyszko Jiří, Piskoř Lukáš.

Za FC Hlučín a ZŠ dr. M. Tyrše
Rostislav Helštýn

Kdo sportuje nezlobí
Třetí ročník okrskového turnaje „O pohár

školních družin ve vybíjené“ se uskutečnil
2. června v tělocvičně Základní školy ve Vřesině
u Hlučína. Kromě domácího družstva z pořádají-
cí školy přijeli také žáci a žákyně ze školních
družin z Bobrovníků, Hati, Kozmic, Bolatic,
Darkovic, Hlučína - Rovnin a Bělé. Celkem sou-
těžilo v 8 týmech 80 dětí.

Žáci z vřesinské družiny již potřetí obhajovali
prvenství, což se jim opět podařilo a pohár získa-
li.

Na druhém místě se umístil tým ze ŠD Hať
a třetí místo získali žáci ze ŠD Bolatice.

Ceny do soutěže věnoval Obecní úřad Vřesina
a rodičovské sdružení KRAS při Základní škole
ve Vřesině, kterým chceme touto cestou poděko-
vat.

Pro všechny soutěžící bylo připraveno občer-
stvení. V průběhu turnaje si děti mohly hrát a na-
vazovat nová přátelství v prostorách herny druži-
ny. Akce se velmi zdařila a všichni účastníci se
těší na další ročník soutěže.

A. Hofrichterová
Základní škola 21. dubna č. 6,

747 20 Vřesina

– akce v ãervenci –
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA:
24. 7. 12.00 hodin

PIVNÍ SLAVNOSTI 
- Mírové náměstí v Hlučíně

DĚTEM:
17. 7. 9.00 hodin

HLUČÍNSKÁ VELRYBA
- Hlučínské jezero zábavný den 
pro všechny věkové kategorie

VÝSTAVY:
SYMBOL A SKUTEČNOST
- výstava s náboženskou tématikou 
na zámku v Hlučíně

do 1. 8. VÝSTAVA OLOMOUCKÉHO MA-
LÍŘE MIROSLAVA ŠNAJDRA ml.
v EK každou neděli od 14.00–17.00 ho-
din

– akce v srpnu –
SPOLEČENSKÁ ZÁBAVA:
19. 8. 15.00 hodin

FOLKLÓRNÍ FESTIVAL 
– Mírové náměstí v Hlučíně

24.–26. 8. 17.00 hodin
PEČENÍ HLUČÍNSKÝCH KOLÁČŮ

Přihlášky: v KD Hlučín nebo na tel. čísle 595 043 397
paní Pokorná, kurzovné: 110 Kč

KURZY TANEâNÍCH
Kulturní centrum Hlučín pro velký zájem připra-

vuje mimořádné otevření dalšího kurzu tanečních.
Zájemci hlaste se osobně v KD Hlučín v pracov-

ní dny 7.30–15.30 hod. v kulturním oddělení.
Kurz bude otevřen pouze při naplnění  určené

kapacity zájemců (min. 20 párů).

pátek 2. 7. v 19.30 hod.
Strašidelný dům MP
Film USA - rodinná komedie. Dokáže prodat každou
nemovitost, ale tentokrát mu straší ve věži. 
Kdo vstoupí, zemře. Smíchy. Eddie Murphy v hlavní
roli.

sobota 3. 7. v 19.30 hod., neděle 4. 7. v 19.00 hod.
Ohnivý oceán MP
Film USA-dobrodružný. Dobrodruh s indiánskou kr-
ví bojuje s arabskou pouští. 

pátek 9. 7. a sobota 10. 7. v 19.30 hod.
neděle 11. 7. v 19.00 hod.
Troja MP od 12 let
Film Velká Británie, Malta-historický, válečný.
Pokud někdy stálo za to svést kvůli lásce boj, nebylo
to ve větší bitvě než byla tato. V hlavní roli Brad Pitt. 

pátek 16. 7. v 19.30 hod. 
Post Coitum MN
Film ČR-mrazivá city komedie. Film o hledání lásky
za každou cenu. Režie: Juraj Jakubisko. Hrají: Franco
Nero, Richard Krajčo, Lucie Vondráčková, Jiří
Langmajer, Mahulena Bočanová a další. 

sobota 17. 7. v 19.30 hod., neděle 18. 7. v 19.00 hod.
Jak básníci neztrácejí naději MP
Film ČR-komedie. Básníci trochu zestárli, ale zůstal
jim smysl pro humor. Hrají: Pavel Kříž, Michaela
Badinková, David Matásek a další.

čtvrtek 22. 7., pátek 23. 7., sobota 24. 7. v 17.00 hod.
neděle 25. 7. v 16.00 hod.
Harry Potter a vězeň z Azkbanu MP
Film USA, Velká Británie-pohádka, adaptace. 
Do Bradavic potřetí a zatím nejlépe. V českém znění. 

sobota 24. 7. v 19.30 hod., neděle 25. 7. v 19.00 hod.
Umučení Krista MN 
Film USA-náboženské drama

Od 26. 7. do 18. 8. kino nehraje.

Pfiipravujeme na srpen
20. 8.–22. 8. Harry Potter a vězeň z Azkabanu
20. 8.–22. 8. Den poté
27. 8. Tajemné okno
28. 8.–29. 8. Petr Pan  

Program kina Mír
– ãervenec 2004
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Maximální den
s Maxim Turbulenc

Dne 30. května připravili pro naše děti orga-
nizace Kulturní centrum Hlučín a SDH Hlučín
oslavu svátku dětí na vynikající úrovni. Oslavy
vypukly vystoupením tří chlapíků, kteří se na-
zývají Maxim Turbulenc, které naše děti znají
z televize a po skončení koncertu připravili pro
děti malý zážitek - nikomu neodmítli podepsat
cokoliv a u některých odvážlivých děvčat
i kdekoliv umístit svůj podpis. Zásluhou pořa-
datelů se dostalo na všechny zájemce. Pak na-
stoupil na jeviště výborný bavič dětí pan
Jačanin, který za zdárného sekundování sta-
rosty hasičů vymýšlel jednu soutěž za druhou,
proloženou tancem, resp. ukázkou výcviku psů
a předváděním požárních vozidel. Sbor dobro-
volných hasičů se postaral i o občerstvení
po celou dobu akce. Ráda bych vyslovila 
poděkování za zdařilou akci všem, kteří se
o toto postarali.

Soňa Ladnerová

Dûti dûtem
Již tradičně se na Mírovém náměstí

v Hlučíně dne 28. května sešly děti ze ZŠ
a Gymnázia aby se pobavili v režii KC Hlučín,
které pro ně připravilo akci „Děti dětem, ško-
ly školám“.

Tento program se konal již po třetí a děti se
těší na to, aby se mohli ostatním dětem před-
vést se svým číslem. Je to jedna z možností jak
se děti mezi sebou poznávají na poli kultury.
V tříhodinovém pásmu předvedly od tance až
po zpěv a scénky širokou škálu svých umělec-
kých dovedností.

Miroslav Houžvička

Dívčí fotbalový klub 1. DFC Hlučín hrál
letos poprvé ve své krátké historii 1. ligu
žen. Ačkoliv má málo možností doplňovat
své družstvo o nové hráčky, podařilo se se-
stavit družstvo, které 1. ligu pro Hlučín 
zachránilo. Mezi 10 družstvy se po dlouho-
dobé části umístilo na 9. místě a muselo 
tedy s posledním družstvem Ředicemi hrát
na tři vítězné zápasy v baráži o udržení 1. li-
gy. Družstvo je jediným zástupcem severní
Moravy a již tento fakt možno považovat
za úspěch. Družstvo našlo azyl na podzim
v Hošťálkovicích a na jaře v Ludgeřovicích,
kde našlo i své příznivce a fandy a na utká-
ní chodilo hodně diváků. V posledním zá-
pase na domácím hřišti přišlo přes 800 di-
váků.

V prvním zápase doma družstvo vyhrálo
4:1 brankami Hlavenkové, Sýkorové,
Urbančíkové a Zajac. V odvetě o týden po-
zději vyhrál 1. DFC Hlučín 3:0 brankami
Schwarzerové (2) a Hlavenkové (1). Třetí
zápas byl bitvou o každý kousek trávníku
a jak už to bývá, poslední krok je nejtěžší.
Do 80. minuty se hrál velmi vyrovnaný zá-
pas s větším počtem vyložených šancí
na straně Hlučína, ale žádná se neujala.

I hosté měli možnosti, ale nevyužili je.
V 80. minutě kopala Hlavenková trestný
kop a míč zapadl do branky. Radost byla
veliká a oprávněná. Pak nastala situace má-
lokdy viděná na kopané, brankářka hostů
odešla z brány a vyměnila si dres s hráčkou
v poli, která zápas dochytala. Brankářka
zřejmě chtěla napravit svou chybu, ale pro
krátký čas se jí to již nepodařilo.

Zápas řídil jako hlavní rozhodčí Radim
Závodný z Ostravy, na pomezí asistovaly
dvě ženy rozhodčí.

O úspěch Hlučína se zasloužily: brankář-
ka Gražina Gatnarczyk (Polka), Kateřina
Albertová, Kateřina Kaňová, Lucie Špací-
rová, Lucie Hlavenková (kapitánka),
Pavlína Hrabětová, Pavlína Kütnerová,
Martina Urbančíková, Alina Zajac (Polka),
Jana Bláhová, Lucie Schwarzerová, střída-
ly Kateřina Chřibková, Barbora Malohla-
vová, Libuše Sedláčková, v dalších zápa-
sech ještě hrály Lucie Platková, Sylvie
Sýkorová, Ludmila Horníková, náhradnice
brankářky Zuzana Janštová.

Trenérem je Aleš Döme, asistent a ma-
sér Marek Lacný, ved. družstva Alois
Mikeštík. Ervín Antonín

III. liga kopané v Hluãínû
V neděli dne 13. června 2004 se stalo skutkem to,

co mnozí považovali za sen, neskutečné, mnozí pak za vy-
nikající výsledek poctivé práce. V Hlučíně se mohou rado-
vat, že od podzimu budou hrát třetí nejvyšší soutěž v ČR.
Po záchraně družstva žen 1. DFC Hlučín v 1. lize se tak
i muži přičinili o velký úspěch hlučínské kopané. Vše zača-
lo v roce 1999, kdy muži sestoupili do I. B třídy, kdy byl
zvolen nový výbor v čele s ing. J. Trejtnarem a gen. spon-
zorem Lumírem Kotem, místním podnikatelem. Přidali se
i další movití sponzoři a začala cesta vzhůru. V r. 1999
po doplnění družstva hrálo dr. I. B tř., v roce 2000 postup
do I. A třídy. V r. 2001 postup do krajského přeboru, v ro-
ce 2002 postup do divize, tam umístění na 3. místě, kolo
před koncem letošní soutěže pak postup do III. ligy. Je to
zatím největší úspěch hlučínské kopané v období 80 let tr-
vání oddílu. Přičinili se o to i trenéři Honus, Samec, Duhan
i bezejmenní funkcionáři, pořadatelé, ale hlavně fanoušci,
kteří neváhali jezdit s mužstvem i do vzdálených míst kraje
i Moravy. Věříme, že po dalším kvalitním doplnění muž-
stva, bude i nadále dosahovat dobrých výsledků a dobře
propagovat město Hlučín. Důkazem toho jsou i další budo-
vaná hřiště v areálu stadionu a již třetím rokem fungující
sportovní třídy kopané na ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Hlučín.

Na úspěchu se podíleli hráči: Golinský, Dujsík,
Odstrčilík, Veselý, Ondráček, Seman, Zajaroš, Levčík,
Halamíček, Urbančík, Harwot, Žižka, Adam, Fejerčák,
Hanus, Vozník, Dziak, Dombi, Vaculík. E. A.

I. liga kopané Ïen v Hluãínû zachránûna
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„S námi to zvládnete jednodušeji!“

Lukáš RickaLukáš Ricka
● půjčovna stavební mechanizace
● bazar stavebního materiálu
● provozovna: Ve Statku, 748 01 Hlučín
● mobil: 776 768 274

PŮJČOVNA STAVEBNÍ MECHANIZACE
- bourací kladiva
- vrtací technika
- úhlové brusky
- kombinovaná kladiva
- nastřelovací pistole
- stavební vysavače
- akumulátorové vrtací šroubováky
- elektrocentrála (400/230V)
- vibrační deska
- řezačka betonu a asfaltu
- pily na YTONG
- zahradní technika

BAZAR STAVEBNÍHO MATERIÁLU
- komisní prodej

Pokazila se Vám pračka, myčka, nebo el. sporák? 
Nevadí, od toho je tady pro Vás

NON-STOP servis!!!
ELEKTROSERVIS A PRODEJ
JAROMÍR SCHMIDT tel.: 603 776 448, 595 041 159

Provádíme opravy: - automatických praček
- myček na nádobí
- elektrických sporáků
- vestavných spotřebičů a dalších

AKCE ČERVENEC: AP ZANUSSI FAE 825V-10.340,-
Při předložení inzerátu sleva na provedenou práci 20%

DOVOZ A ZAPOJENÍ U NÁS ZAKOUPENÝCH VÝROBKŮ ZDARMA

P¤IJëTE SI VSADIT
DO NOVù OTEV¤ENÉ

POBOâKY TIPSPORTU
a. s. S PRODLOUÎENOU

PRACOVNÍ DOBOU
Po 11.00-18.00 hod.
Út-So 9.30-20.45 hod.
Ne 9.30-18.00 hod.

Najdete nás v Hlučíně v herně
„ROBOT“ na náměstí 1. Máje 7

(sídliště OKD)
Těšíme se na vaši návštěvu
a hodně štěstí při sázení!!!
Pro sázející káva zdarma!!!

ZAHRADNICTVÍ
MICH≈A
NABÍZÍ:
➣ prodej okrasných keřů a jehličnanů

(cena od 10 Kč)
➣ bonsaje (cena od 100 Kč)
➣ rododendrony (cena od 35 Kč)
➣ výsadba a údržba zahrad

PRODEJNÍ DOBA: 
Po-Pá 14-19 hod., So 8-12 hod.

adresa:
U stadionu 4, 
748 01 Hlučín (směr k silu)
tel.: 605 937 531, 605 161 372

● Čištění koberců telefon číslo 595 043 509.
Půjčovna strojů KÄRCHER. DROGERIE RY-
KALUK telefon číslo 602 954 300

● Koupím byt 1+1 dr. v Hlučíně, nejlépe
Rovniny. Platím hotově. Tel. č. 608 761 421

● Koupím stavební pozemek v Hlučíně a blíz-
kém okolí (Bobr. apod.) i menších rozměrů. 

Telefon číslo 776 635 941

● Prodám řadovou garáž na Rovninách,
ul. Okrajová. Telefon číslo 604 664 118

● Prodám byt 3+1 v Dolním Benešově. 
Telefon číslo 603 253 354

● Prodám kuchyňskou linku dvířka masiv+ne-
rezový dřez + nízký díl + sedačku + ložnicové
skříně. Vše velmi pěkné. 

Info: 606 543 675

● Prodám: rybářský prut 330 cm + kvalitní na-
viják, 2 cívky silonu, prut 290 cm pro začáteč-
níky + naviják, signalizátor, obal na pruty, pod-
běrák. I jednotlivě. Cena dohodou. 

Telefon číslo 606 272 901

● Pronajmu nebytové prostory v Ludge-
řovicích. Přibližně 40 m2. 

Telefon číslo 603 933 908

ZZÁÁRRUUââNNÍÍ  AA  PPOOZZÁÁRRUUââNNÍÍ

Chtěli bychom poděkovat Automotolandu p. Voznica - Hlučín za veli-
ce profesionální a příjemný přístup při prodeji nového vozu „Renault“.

ALENA A ROBERT BARTUSKOVI

Zprávy z volejbalu TJ Hluãín
V měsíci květnu 2004 byly ukončeny mistrovské sou-
těže ročníku 2003-2004 v kategorii žaček a juniorů.

KONEČNÁ TABULKA
OKRESNÍHO PŘEBORU ŽAČEK:

1. Slezan Opava „A“ 16 16 0 48:3 32
2. VK Kylešovice 16 14 2 45:9 30
3. Slezan Opava „B“ 16 10 6 33:22 26
4. MSA Dolní Benešov 16 9 7 31:23 25
5. TJ Hlučín 16 8 8 26:29 24
6. Sokol Sudice 16 8 8 27:31 24
7. Tatran Štítina 16 4 12 17:41 20
8. SK Kravaře 16 2 14 13:42 18
9. Happy sport Opava 16 1 15 6:46 17

KONEČNÁ TABULKA 
OKRESNÍHO PŘEBORU JUNIORŮ:

1. MSA Dolní Benešov „B“ 12 12 0 32:3 24
2. TJ Hlučín 12 7 5 22:18 19
3. Tatran Štítina 12 6 6 19:19 18
4. TJ Lhota u Opavy 12 5 7 20:22 17
5. SSK SMZeŠ Opava 12 0 12 1:32 12

V sobotu 17. července 2004 
se uskuteční v areálu volejbalu 
na stadionu v Hlučíně 
turnaj družstev mužů pod názvem 

„HLUČÍNSKÁ SMEČ“
Začátek v 8.00 hodin.

KoFr

POE EDUCO, spol. s r. o.
pořádá 

v Kulturním domě Hlučín 
prázdninové kurzy a semináře

tel.: 596 639 540
736 626 899

e-mail: info@poe.cz      http://www.poe.cz

9. 8.-9. 9. 2004 16.00-19.30 Základy práce na PC
(Po, Čt, 40 hodin) 2 700 Kč

28. 7.-30. 7. 2004 8.00-12.30 Úprava digitální
(St - Pá,   5 hodin)  fotografie 

pro amatéry
16. 8.-18. 8. 2004 13.00-18.00

(Po - St, 5 hodin) 1 150 Kč

10. 8. 2004 8.00 - 13.00 Jak jednat se
(6 hodin) zákazníkem

430 Kč

11. 8. 2004 8.00 - 13.00 Image moderní ženy
(6 hodin) 380 Kč

25. 8. 2004 8.00 - 13.00 Jak uspět u přijí-
(6 hodin) macího pohovoru

390 Kč
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42. KOLO âTENÁ¤SKÉ SOUTùÎE
Milí čtenáři, vítáme Vás v dalším kole naší čtenářské soutěže. Nebudeme Vás dlouho napínat a hned si řekneme správnou odpověď z minulého kola: ,,Hlučínsko
bylo připojeno k nově vzniklé ČSR v roce 1920.“ Správně odpověděly a byly vylosovány: Irma Piskallová, Magdalena Reiská a Charlota Vařechová. 

Srdečně gratulujeme.

Sponzorem dnešního kola je:

CHLEBI·
Hrnčířská 14, 748 01 Hlučín
Tel.: 595 042 402 ● mobil: 603 213 769 ● www.chlebis.cz ● info@chlebis.cz

Sponzor dnešního kola nabízí výhru pro dva výherce.
Každý z nich získá poukázku k nákupu zdarma 
ve sponzorské prodejně v hodnotě 500 Kč.

Správné odpovědi zasílejte na adresu redakce
nejpozději do 21. července 2004:

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Jak˘ svátek se slaví
pfii ,,odpustu“?
Adresa redakce:
ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ, 
Zámek Hlučín, Zámecká 4, 
748 01 Hlučín
e-mail: infohlucin@centrum.cz
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Sdûlení obãanÛm
Vážení spoluobčané,
vzhledem k ustanovení zákona

č.101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, nelze nadále vést rubriku
„Místo kytičky“ tak, jak tomu bylo
v minulosti. Víme však, že se tyto
rubriky těší Vaší veliké oblibě, pro-
to jsme hledali způsob, jak „kytič-
ku“ zachovat. Stejná je situace
s dárkovými balíčky pro naše jubi-
lanty. Neradi bychom přišli o mož-
nost jim blahopřát a dárkový balí-
ček předat.

Proto máte-li zájem o uvedení
jména ve společenských rubrikách
Hlučínských novin a chcete nám
umožnit blahopřání jubilantům, vy-
plňte, prosím, níže uvedený tisko-
pis a doručte jej informátorce MěÚ
Hlučín (přízemí), Mírové náměstí
23, 748 01  Hlučín. Bližší informa-
ce na tel. 595 020 211, p. Kubínová.

Zveřejňování se týká pouze
občanů s trvalým pobytem na
území města Hlučína, Bobrov-
níků a Darkoviček.

Jméno a příjmení ke zveřejnění:

Datum události (nezveřejňuje se, je důležité pro určení doby uvedení v HN):

Událost (označte křížkem):
❍ Přivítali jsme (narození)
❍ Rozloučili jsme se (úmrtí)
❍ Jubilanti
(pouze občané od 80 let věku, nutno nahlásit min. 1 měsíc předem)

Ulice: č. or.
(adresa slouží pro potřeby doručování dárkových balíčků)

Jméno, příjmení, podpis osoby, která údaje sděluje

✄

✄

Místo kytičky
červen 2004

PŘIVÍTALI JSME
Nikola Stošková
Natálie Březovská
Lucie Kampíková

JUBILANTI
Anna Hermanová 
Marie Machálková 
Alexander Hejda 
Růžena Kusynová
Jarmila Fišerová 
Hildegarda Lamichová
Anna Kostřová 
Emilie Valná 
Marie Mušálová 
Alžběta Sochová

PRODEJ A SERVIS
ZAHRADNÍ, KOMUNÁLNÍ A LESNÍ TECHNIKY

Motorové pily, křovinořezy, rozbrušovač-
ky, jamkovače, motorové rosiče a fouka-
če listí, vysokotlaké čističe.

Elektrické a motorové sekačky, zahradní
traktůrky, drtiče větví, plotostřihy.

Elektrické a motorové sekačky, zahradní
traktory.

Kompletní péče o trávník, travní osiva a hno-
jiva, vertikulátory a provzdušňovače, elek-
trické a motorové sekačky, ruční nářadí
Multistar.


