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Ročník 9 ● číslo 8 ● ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ● SRPEN 2004

V průběhu minulých let došlo v Armádě ČR k výrazným organizačním změnám, je-
jichž cílem byla profesionalizace armády a v důsledku toho i výrazná redukce počtu vo-
jáků a kasáren.

Město Hlučín mělo vždy zájem místní kasárna zachovat, a to hlavně z pohledu jejich
velikosti a účelu (záchranáři), a také tradičně dobré spolupráce.

V průběhu posledních let jsme při transformaci armády zažívali radostné i smutné
okamžiky podle toho, zda dle právě schválené koncepce kasárna měla či neměla ve měs-
tě zůstat.

Je nám ctí a radostí, že se nám podařilo kasárna ve městě udržet.

Nyní několik slov velitele posádky Hlučín a 157. vojenského záchranného praporu
podplukovníka Ing. Radima Řehulky:

Vážení občané města Hlučína,
rád bych Vás informoval o vzniku nového vojenského záchranného útvaru v Hlučíně.
1. července 2004 zahájil svou činnost 157. vojenský záchranný prapor dislokovaný

ve vašem městě.
My, vojenští záchranáři, jsme hrdi na skutečnost, že můžeme pracovat u tohoto útva-

ru a pomáhat lidem v rámci integrovaného záchranného systému na teritoriu
Moravskoslezského kraje a v případě potřeby na kterémkoli území České republiky.

Náš nový, větší, samostatný a plně profesionální útvar navazuje na tradice záchran-
ného praporu, který zde působil v posledních letech, takže má na čem stavět a jsem pře-
svědčen o tom, že se můžete spolehnout na naše profesionální záchranářské kvality.
Pro plnění úkolů jsme rozděleni do 2 záchranných jednotek a jednotky, která je podpo-
ruje a zabezpečuje. Jsme vybaveni těžkou vojenskou technikou, speciální vyprošťovací
technikou, prostředky k dekontaminaci osob a techniky při průmyslových haváriích ne-

bo při úniku jiných nebezpečných škodlivin. Jsme schop-
ni vypomáhat např. při likvidaci požárů, zásobování 
vodou, přepravě a evakuaci osob, likvidaci povodní 

a záplav, při zásobování elektrickou energií, likvidaci polomů, potápěčských pracích,
vyhledávání osob, ubytování osob, likvidaci spadlého elektrického vedení, vyprošťová-
ní vozidel,vyprošťování osob ze závalů nebo z havarovaných vozidel a v dalších nebez-
pečných situacích.

Celkem bude v Hlučíně do konce tohoto roku 197 vojenských profesionálních zá-
chranářů a 51 občanských zaměstnanců, kteří pro případný zásah vyčleňují k okamžité-
mu zásahu do 60-ti minut 8-mi člennou záchrannou výjezdovou skupinu, která je po-
stupně posilována dalšími silami a prostředky podle potřeby a konkrétní situace.

Pro Vaši představu útvar v současné době disponuje 100 ks techniky, která bude po-
stupně doplněna na cílový stav asi 150-ti kusů techniky.

V současné době se personálně a materiálně stabilizujeme, intenzivně školíme a při-
pravujeme zejména mladé profesionály, kteří se rozhodli spojit svůj život s činností vo-
jenských záchranářů.

Jsem rád, že vztahy vojenské posádky a města Hlučína jsou na velmi dobré úrovni
a je radost pracovat ve městě, které vychází vojákům vstříc. Věřím tomu, že někteří 
z nás si v budoucnu zvolí město Hlučín nebo jeho okolí za svůj nový domov.

Za nás vojenské záchranáře 157. záchranného praporu mohu slíbit, že jsme nejen při-
praveni pomáhat lidem v těžkých situacích, ale také rozvíjet korektní a přátelské vzta-
hy s občany města Hlučína a všemi ostatními městy a obcemi na teritoriu
Moravskoslezského  kraje.

Velitel posádky Hlučín a 157. vojenského záchranného praporu
podplukovník Ing. Radim ŘEHULKA

Za město Hlučín přeji všem vojákům i civilním zaměstnancům mnoho zdaru a spo-
kojenosti při působení v Hlučíně v jejich nelehkém a zodpovědném poslání.

Petr Adamec, starosta

Den poÏární
bezpeãnosti

Česká asociace hasičských
důstojníků vyhlásila na pátek
13. srpna Den požární bez-
pečnosti. Jedná se o celostát-
ní akci, která probíhá v ná-
hodný pátek v roce, na nějž
připadá datum 13. V uvedený
den proběhnou na všech pro-
fesionálních stanicích Územ-
ního odboru Opava (tzn. také
na hasičské stanici Hlučín na
ulici Celní) dny otevřených
dveří pro veřejnost a v 15.00
hodin proběhne na Horním
náměstí v Opavě ukázka výš-
kové techniky a záchrana
osob z výšky pomocí lezecké
skupiny (slaňování z Hlás-
ky).

Ing. Břetislav Janošek
ředitel územního odboru

HZS MSK Opava

TISKOVÁ ZPRÁVA
ROZŠÍŘENÍ ODIS DO KRNOVA

Od 13. června 2004 byla železniční do-
prava mezi Opavou a Krnovem a městská
hromadná doprava v Krnově zařazena do in-
tegrovaného dopravního systému Morav-
skoslezského kraje ODIS. Tarif ODIS pro
dlouhodobé časové jízdenky je od 13. 6. no-
vě uznáván na tratích Českých drah v úseku
Opava východ - Krnov (část tratě č. 310) 
a v úseku Krnov - Krásné Loučky (část tra-
tě č. 292) ve všech vlacích, na autobusových
linkách MHD v Krnově (linky č. 1 - 7 byly
od 13. 6. 2004 přečíslovány na č. 801 - 807 
ve stejném pořadí) a dále na autobusových
příměstských linkách provozovaných do-
pravci Connex Morava a. s. a Osoblažská 
dopravní společnost s. r. o. na území města
Krnova. Na všech tratích, resp. linkách výše
uvedených dopravců zůstaly nadále v plat-
nosti stávající tarify jednotlivých dopravců.

Podrobnější informace týkající se rozšíře-
ní ODIS do Krnova lze získat v železničních
stanicích mezi Opavou a Krnovem,
v Informačním centru Krnov na Hlavním
náměstí nebo na internetu www.kodis.cz.

HLUâÍNSKÁ KASÁRNA ZÒSTÁVAJÍ VE MùSTù
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Rada rozhodla:

- o doplnění bytového pořadníku s účinností od 
21. června 2004

- že návrh opatření, která by řešila hromadění odpad-
ních vod v příkopě podél ulice Celní v Hlučíně a je-
jich následnou realizaci zajistí Vodovody a kanali-
zace Hlučín, s. r. o.

- o rekonstrukci 5 ks uličních vpustí v návaznosti na
investiční akci Rekonstrukce kanalizace OKD
ul. Jarní-ČSA

- o přidělení bytu č. 22 s pečovatelskou službou na
ulici 1. Máje 1, Hlučín.

- poskytnout Nadaci LANDEK Ostrava peněžitý dar
ve výši 3 000 Kč pro plnění Nadačního programu
roku 2004

- že zpracovatelem projektové dokumentace pro vy-
dání územního rozhodnutí a stavebního povolení na
stavbu víceúčelového hřiště u ZŠ dr. Miroslava
Tyrše v Hlučíně bude firma Architektonická kance-
lář I. D. E. A.  s. r. o.

- o udělení souhlasu vlastníka objektu garáže na po-
zemku parc. č. 327/3 v k. ú. Darkovičky ke staveb-
nímu řízení - vybourání sklobetonových tvárnic 
a zazdění vzniklého otvoru venkovní zdi  pronaja-
tých prostor pro investora ČESKÝ TELECOM, a. s.

- o udělení souhlasu vlastníka pozemků parc. č. 325,
326 a 4483/1 v k. ú. Hlučín k uložení písku na čás-
ti těchto pozemků o rozměrech 2,3 x 11 m - ze stra-
ny od ulice Pode Zdí, pro investora - společnost
ACA Market

Rada udělila souhlas:

- s rekonstrukcí topení, podlah a umývárny v Zá-
kladní škole Hlučín-Darkovičky, s rekonstrukcí WC
a stoupaček v Základní škole dr. Miroslava Tyrše

Rada jmenovala:

- Mgr. Alenu Münstrovou do funkce vedoucí odboru
školství, kultury a regionálního rozvoje s účinností
od 1. 9. 2004.

Rada rozhodla o složení konkurzní komise pro
konkurzní řízení na místo ředitele Mateřské školy
Hlučín, Cihelní dle předloženého návrhu.

Zastupitelstvo rozhodlo:

- o nabytí, prodeji a směně pozemků
- o uzavření dohod o splátkách dluhu po dobu delší

než 18 měsíců
- o zapojení města Hlučína do akcí „Evropský týden

mobility a Evropský den bez aut“ a pověřilo staros-
tu města podepsáním Charty 2004.

- o přijetí dotace z Ministerstva kultury ČR ve výši
15 000 000 Kč na akci „Zámek Hlučín - zřízení kni-
hovny a literární čajovny“

- o přijetí dotace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR
ve výši 10 000 000 Kč na akci „Rekonstrukce
Mírového náměstí v Hlučíně“

- schválilo Návrh územního plánu města Hlučína,
zhotovený na základě Souborného stanoviska
schváleného Zastupitelstvem města Hlučína dne
18. 9. 2003.

- vymezilo závaznou část územního plánu města
Hlučína, včetně návrhu veřejně prospěšných sta-
veb, jak je vyjádřena  v regulativech,

- vydalo obecně závaznou vyhlášku města Hlučína,
kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu
města Hlučín,

- ukončilo platnost Územního plánu sídelního útva-
ru Hlučín (schválený 16. 6. 1992), vč. jeho změn 
a doplňků č. 1 (schváleno 28. 4. 1998) a změny 
č. 2 (schválena 27. 6. 2000).

- vzalo na vědomí a souhlasilo se zprávou o veřej-
noprávním projednání návrhu Územního plánu
města Hlučína s dotčenými orgány státní správy,
ostatními orgány, orgány územního plánování sou-
sedních územních obvodů, právnickými a fyzický-
mi osobami a občany, vyhodnocením všech stano-
visek a připomínek,

- schválilo dodatek č. 3 ke zřizovací listině příspěv-
kové organizace města Hlučína, Kulturní centrum
Hlučín.

HARMONOGRAM SBĚRU A SVOZU
VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY

III. čtvrtletí 2004

UPOZORNĚNÍ:
Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodi-

nou ráno v den svozu!

úterý 3. srpna 2004 svozová oblast C

úterý 17. srpna 2004 svozová oblast A
úterý 31. srpna 2004 svozová oblast B
úterý 14. září 2004 svozová oblast C

úterý 28. září 2004 svozová oblast A

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

svozová oblast A 
– Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská
směrem na Darkovičky

svozová oblast B 
– Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská
směrem na Bobrovníky

svozová oblast C 
– městské části Darkovičky a Bobrovníky

V˘tah usnesení
ze 44. schÛze rady mûsta,

dne 21. ãervna 2004

V˘tah usnesení
ze 45. mimofiádné schÛze

rady mûsta,
dne 24. ãervna 2004

V˘tah usnesení zasedání
zastupitelstva mûsta,
dne 24. ãervna 2004

V˘tah usnesení
mimofiádného zasedání
zastupitelstva mûsta,

konaného dne
29. ãervna 2004

- o uzavření smlouvy o poskytnutí dotací: na preven-
tivní léčení a vyšetření nemoci včel s Českým sva-
zem včelařů - Základní organizací Hlučín, na pořá-
dání plaveckých závodů v dálkovém plavání „O pu-
tovní pohár města Hlučína s TJ SLEZAN Opava,
na zakoupení obkladů podhledů pro učebnu a so-
ciální zařízení s Dětským rančem Hlučín, na repre-
zentaci města na 14. ročníku mezinárodního festiva-
lu rekordů a kuriozit v Pelhřimově, na akci
Bambiriáda 2004 s Dětským rančem Hlučín, na čin-
nost v roce 2004 s Dívčím fotbalovým klubem
1. DFC Hlučín, na činnost v roce 2004 se SKI CLU-
BEM Hlučín, na činnost v roce 2004 se Základní 
organizací chovatelů poštovních holubů Hlučín II,
na zakoupení zdravotnické pomůcky - hydraulické-
ho zvedáku s Domovem důchodců Hlučín, na akci
,,Pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordů ve vy-
trvalostním basketbalu” s Tělovýchovnou jednotou
Hlučín, na akci ,,Setkání mladých umělců”

- nepřijmout nabídku převzetí týkající se 1 ks akcie
společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a. s. a ponechat akcii v majetku města
Hlučína

- o názvu ulice U Moštárny v Hlučíně - Bobrovníkách
- neposkytnout rozdíl mezi výší měsíčních odměn

podle dosavadní právní úpravy a výší měsíčních od-
měn stanovených podle nařízení vlády č. 337/2004
Sb., za období od 1. ledna 2004 do 30. dubna 2004
neuvolněným členům zastupitelstva

- neposkytnout další odměnu v první polovině roku
2004 neuvolněným členům zastupitelstva

Zastupitelstvo schválilo:

- dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových or-
ganizací města

- závěrečné účty města Hlučína, Sdružení obcí
Hlučínska a Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
za rok 2003 s vyjádřením souhlasu s celoročním
hospodařením

- 2. úpravu rozpočtu města k 30. 4. 2004

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:

- plnění rozpočtu města k 30. 4. 2004.
- zprávu o činnosti výboru Zastupitelstva města

Hlučína za období prosinec 2002 - květen 2004
- informaci o stavu a výhledu rozvoje sportovních

hřišť a zařízení, malých sportovišť, dětských hřišť
a pískovišť ve městě Hlučíně

Zastupitelstvo vydalo:

- obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 3/2004, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na území města
Hlučína

Zastupitelstvo stanovilo:

- měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitel-
stva s účinností od 1. 5. 2004.
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1.Beskydsk˘ cyklobus
Od 1. ãervence 2004 je v provozu první
Beskydsk˘ cyklobus spojující Ostravu
s oblíben˘mi turistick˘mi místy
v Beskydech.

Cyklobus v trase Ostrava - Frýdlant nad Ostravicí -
Ostravice - Staré Hamry - Bílá - Horní Bečva - Rožnov
pod Radhoštěm - Frenštát p. Radhoštěm provozuje spo-
lečnost Connex Morava a. s. Obyvatelé regionu i ná-
vštěvníci, kteří přijeli do Beskyd za aktivní dovolenou,
mohou využít nového cyklobusu při přepravě do turistic-
ky nejatraktivnějších míst v Beskydech, mezi které zajisté
patří: Rožnov pod Radhoštěm, Frenštát pod Radhoštěm,
oblast mezi Horní a Dolní Bečvou, Staré Hamry
a Ostravice. Cykloturisté a turisté tak získávají možnost
realizace mnoha výletů v překrásném prostředí Beskyd
s bohatou nabídkou cyklistických i pěších tras.

V cyklobusu je zajištěna přeprava jízdních kol až do
obsazení kapacity přívěsu (max. 18 jízdních kol). 

Na lince platí standardní kilometrický tarif Connex
Morava a. s.

Jednotná cena za přepravu jízdního kola činí 15 Kč.

Informace o beskydském cyklobusu naleznete na in-
ternetových stránkách:

www.connexmorava.cz a na stránkách www.enterp-
riseplc.cz.

Mgr. Blanka Smékalová, Enterprise plc, s. r. o.

▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼

Útulek pro psy v Hlučíně, v areálu TS Hlučín 
s. r. o. na ul. Markvartovické nabízí:

kříženec kolie, fena - pěkná, přítulná, poslušná
kříženec hnědobéžový, delší srst, pes
kříženec černý pes, kratší srst
kříženec, fena, skvrnitá srst
pudl, černý, pes
německý ovčák, fena
německý ovčák, pes

595 043 591

Hledá se koťátko -
1/2 hlavičky čer-
né, 1/2 hlavičky
rezavé, jedna
přední tlapka re-
zavá, druhá před-
ní tlapka černá. 

Telefon číslo:
595 042 904 
602 726 428 

Odměna nálezci!

PODùKOVÁNÍ
Rádi bychom touto cestou poděkovali Dr. Ladislavovi Kulawiakovi

za jeho laskavou péči o pana Karla Navrátila, přestože měl dovolenou,
ochotně jezdil a byl panu Navrátilovi nablízku až do jeho konce. Ještě jed-
nou moc děkujeme. manželé Novákovi

Dovoluji si poděkovat důstojným otcům Františkovi a Janovi a také sbo-
ru sv. Cecílie za důstojné rozloučení s panem Karlem Lainkou. Děkuji ta-
ké za všechny květinové dary všem známým, sousedům a spolupracovní-
kům. manželka a děti☎

Na sobotní odpoledne 12. června připravili
pracovnice OPD Městského úřadu v Hlučíně
sportovní odpoledne pro děti z pěstounských ro-
din. Pozvání přijala i naše rodina. Přišla spousta
dětí i dospělých. Vůbec jsme netušili, že
v Hlučíně a okolí žije tolik pěstounských rodin.
Sociální pracovnice nám prozradily, že jsou me-
zi námi i děti z benešovského Klokánku.

Pracovnice Městského úřadu v Hlučíně, z od-
dělení péče o dítě, připravily perfektní program.
Bavily se jak malé, tak velké děti. Proběhly růz-
né soutěže – jako házení míče do panáka, choze-
ní na chůdách, skákání přes švihadlo, střelba ze
vzduchovky, chození přes lávku a jiné. Někteří se
zúčastnili fotbalového utkání, kde některé děti
málem nechaly duši. Nechyběl ani nezbytný tá-
borák a s ním spojené opékání párků. Koho zají-
mali koně, mohl se svézt, nebo je alespoň pohla-
dit. Děti potěšil i malý, ale velmi milý dárek, kte-
rý dostal každý. Pracovnice na nikoho nezapo-
mněly.

Domů si děti odnášely různé výhry, ale přede-
vším krásné zážitky. Spokojeni byli i dospělí, kte-
ří si mohli spolu popovídat a možná i vyměnit
různé zkušenosti. Vyšlo všechno, včetně počasí.
Obloha sice občas hrozila deštěm, ale nespadla
ani kapička.

Rádi bychom touto cestou upřímně poděkova-

li všem, kteří se na akci podíleli. Museli to být
různí sponzoři, ale především několik těch málo
žen, sociálních pracovnic OPD Městského úřadu
v Hlučíně věnovalo přípravě spousty času a hlav-
ně sebe sama.

Večer jsme se domů vrátili unaveni, ale spoko-
jeni. Vůbec nikdo nelitoval, že musel změnit svůj
program. Všichni, s nimiž jsme mluvili, se těší na
příští rok, kdy možná Městský úřad zase uspořá-
dá podobnou akci.

Děti z Okrajové ulice

Pořadatelé děkuji za sponzorství Market
Hruška - Hlučín Rovniny.

SPORTOVNÍ ODPOLEDNE



Setkání 
evropské mládeÏe
v Hluãínû

V týdnu od 10. do 18. července se ko-
nalo v Hlučíně pod záštitou Kulturního
centra Hlučín setkání evropské mládeže.
Z původně pozvaných Němců a Ra-
kušanů nakonec přijela pouze jedenácti-
členná divadelní skupina z německé
Gery. Společnost po celou dobu jsme jim
dělali my - studenti Hlučínského gymná-
zia. Během jejich krátkého pobytu zde
jsme se velmi spřátelili - osobně si mys-
lím, že k tomu přispělo společné vymýš-
lení krátkého divadelního a žonglérské-
ho představení pro veřejnost, které 
zhlédl i starosta Hlučína pan Petr Ada-
mec, s nímž se poté konalo přátelské 
posezení. Také byla zveřejněna foto-
dokumentace prvních několika dní.
Podnikaly se i výlety - nejen po Hlučíně,
ale navštívili jsme i Hornické muzeum
v Petřkovicích, pivovar Ostravar a něko-
lik odvážlivců z obou stran (německé
i české) se rovněž zúčastnilo soutěží
Hlučínské velryby.

Bohužel čas se nedá zastavit. Po velmi
krásném týdnu nabitém novými zkuše-
nostmi (z oblasti žonglování), příjemný-
mi zážitky, se přiblížil den jejich odjez-
du. Až tehdy jsme si uvědomili, jak moc
nám budou všichni chybět - ač jsme s ni-
mi strávili pouhý týden, přirostli nám
k srdci tak, jako bychom se znali už mno-
ho let. Teď je naším jediným přáním se
opět setkat. Tak třeba příští rok o prázd-
ninách. Veronika Velcová
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HRÁTKY S HUDBOU
v domû dûtí a mládeÏe

- hudebně-pohybová školička pro děti ve věku od 2 do 6-ti let
- dopolední i odpolední lekce (říkadla, písničky, pohybové

hry...)
- pro rodiče s dětmi od 4 let také „HRÁTKY S FLÉTNIČKOU“

Informace a přihlášky: Veronika Stoklasová,
Telefon: 604 231 343

Cítil jsem se jako doma
Je neděle odpoledne. Mezinárodní rynek je v pl-

ném proudu. Maďaři ohromují vůní pravého maďar-
ského guláše, který vaří na ohni hned vedle svého
stánku. Francouzi se snaží nalákat příchozí na fran-
couzské víno. Poláci zase nabízejí k ochutnávce chle-
ba se škvarkovým masem. Ale jakoby to v tu chvíli
nikoho nezajímalo, neboť zájem příchozích se zamě-
řil především na dva vedle sebe stojící stánky s nápi-
sem Hlučín s jeho městským znakem. Skupinky zvě-
davých lidí si se zájmem prohlížejí paličkované ob-
rázky, domácí mýdla, svícny, keramiku a další věci,
které zde k prodeji nabízejí ženy v hlučínských kro-
jích. U vedlejšího stánku je o trochu živěji, neboť zde
mohou přítomní ochutnat  pravé hlučínské koláče,
uzený sýr, moravské víno a hlavně pivo. Pravé české
pivo z hlučínského pivovaru. Hlučínský Avar chutná
všem skvěle a každý uznale přikyvuje, že mezi nabí-
zenými pivy je tohle úplně nejlepší. Se zájmem si
všichni berou nabízené propagační materiály města,
aby se podívali, kde ten Hlučín vlastně je. 

Tak to je jedna z mnohých vzpomínek, která se mi
s pocitem hrdosti vybaví z pobytu naší osmičlenné
delegace (kterou vedl starosta města Petr Adamec)
na oslavách 700 let Nebelschütz ve dnech 9.-12. 7.

Tato malá obec v Německu, položena v působivé
krajině a čítající kolem 600 obyvatel, a která během
roku působí klidným až romantickým dojmem, se
pravidelně jednou za rok stane místem velké kulturní
a společenské události. Srbská menšina, jejíž předko-
vé zde zapustili své kořeny před 700 lety, si po celou
dobu dokázala udržet a uchránit svou svébytnost, kte-
rou  každoročně prezentuje na svých slavnostech.
Tyto oslavy již dávno ovšem přesáhly pouhý místní
charakter malé komunity. Do Nebelschütz se sjíždějí

nejen lidé z celého Německa, ale i ze zahraničí. Právě
letos u příležitosti 700 let vzniku Nebelschütz, byly
pozvány delegace z družebních měst z Polska,
Francie, Maďarska a také z České republiky -
z Hlučína.

Co mě osobně nejvíce a mile překvapilo, byla 
opravdová lidská srdečnost, se kterou nás přivítali
a se kterou jsme se setkávali na každém kroku.
Program pobytu byl náročný a téměř nebyl čas na od-
počinek. Od slavnostního průvodu alegorických obra-
zů z historie města, přes velký kulturní program na
dvou velkých podiích (kde se střídaly žánry od kan-
kánu, přes brazilskou sambu, dechovku, až po bigbít),
velkolepý ohňostroj až po návštěvu okolí a slavnost-
ní vernisáž výstavy fotografií z historie obce. Každý
člen delegace měl určité povinnosti, kterých se všich-
ni zhostili velmi dobře. Dokla-
dem byla právě závěrečná prezen-
tace družebních měst na tak zva-
ném mezinárodním rynku, kde
jsme opravdu patřili k těm nejví-
ce navštěvovaným stánkům
(myslím, že svůj podíl na tom mě-
la i naše děvčata, kterým to v kro-
jích náramně slušelo). Z profesio-
nálního hlediska mě nejvíce zau-
jala organizace oslav. Musím říci,
že byla velmi dobrá. Představte
si, že v obci je osobně do přípra-
vy zapojena téměř polovina oby-
vatel. A když si uvědomíme, že se
každý den sjíždělo do prostoru
kolem místního hřiště téměř 2500
návštěvníků, byl to z hlediska or-
ganizace úctyhodný výkon.
Přitom vše probíhalo v opravdové

srdečné atmosféře. Tři dny oslav byly programově
rozloženy tak, aby si každá zájmová skupina přišla na
své - jak děti, mládež, tak také lidé zlatého věku.
Osobně jsem získal několik zajímavých postřehů, kte-
ré sice nejdou u nás aplikovat automaticky, ale jsou
určitou inspirací  pro přípravu oslav 750 let Hlučína,
které na nás čekají v roce 2006.

Milým zjištěním pro mě opravdu bylo to, že město
Hlučín, jako družební město, má v Nebelschütz dobrý
zvuk.

Když se mě při odjezdu zeptali naši opatrovníci
(kteří se nám celou dobu věnovali), jak jsem se u nich
cítil, upřímně jsme odpověděl, že jsem se cítil jako
doma a věřím, že podobný pocit měli všichni ostatní
členové naší delegace.

Mgr. Zdeněk Kačor, ředitel KC Hlučín

KROUŽKY DDM
HLUČÍN

2004/2005
AEROBIK

ANGLIČTINA PRO DĚTI
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ

DRAČÍ DOUPĚ
FLORBAL

HRA NA FLÉTNU
HRA NA KYTARU

INFORMATIKA
JACHT KLUB

JUDO
KARATE

KERAMIKA
KLUB MALÝCH DEBRUJÁRŮ

LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ
MODERNÍ TANEC

NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ TECHNIKY
ORIENTÁLNÍ TANCE

POHYBOVÉ HRY RINGO
RYBÁŘSKÝ

RYTMICKÁ GYMNASTIKA
SPORT. A POHYBOVÉ HRY
SPORTOVNÍ RYBÁŘSTVÍ

STOLNÍ TENIS
ŠACHY

ŠKOLIČKA
TAEKWON-DO

Dům dětí a mládeže, Zámecká 6, 748 01 Hlučín,
tel.: 595 041 156

e-mail: ddmhlucin@volny.cz
www.ddmhlucin.zde.cz

Pozvánka na v˘stavu meãíkÛ
Členové základní organizace IRIS Hlučín ve spoluprá-

ci s Kulturním střediskem Kravaře pořádají ve dnech
14.–15. srpna v prostorách zámku Kravaře výstavu mečí-
ků. Chtějí tím zpestřit a obohatit kulturní činnost nejen
v místě, ale i širokém okolí. Tato výstava se snaží propa-
govat tuto květinu a ukázat mečíky v plné její kráse.
Pěstitelé přinesou to nejlepší, co vypěstovali, a pak soutě-
žili o nejlepší mečíkové klasy v různých kategoriích.
Hodnotící komise pak vyhlásí nejlepší exponáty. I ná-
vštěvníci výstavy mohou vyhodnotit nejlepší mečík na an-
ketních lístcích. Krásu této květiny umocní jak krásné 
zámecké prostory, tak i pěkná aranžmá vytvořená našimi
aranžérkami. Pořadatelé vás tímto zvou na výstavu, která
bude otevřena v sobotu 14. 8. od 10 do 18 hodin a v ne-
děli 15. 8. od 9 do 18 hodin.

Na vaší návštěvu se těší pořadatelé výstavy. Chlebiš

V˘stava drobného hospodáfiského zvífiectva
Výstava se uskuteční ve dnech 4.–5. září 2004 na nádvoří

Hlučínského zámku. Chovatelé z Hlučína a okolí zde budou
vystavovat králíky, drůbež a holuby. Občerstvení je zajištěno.
Výstava bude pro návštěvníky otevřena vždy od 8.00 hodin,
v sobotu 4. 9. do 18.00 hodin a v neděli do 17.00 hodin.

Každý člověk se rád pochlubí tím, o co se přičinil, co vy-
tvořil a výsledkem chovatelské práce jsou živá zvířata. Proto
je výstava zajímavá nejen pro dospělé, ale zejména pro děti,
u kterých rozvíjí vztah k přírodě a lásku ke zvířatům.

Na Vaši návštěvu se těší všichni vystavovatelé.
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Konec ‰kolního roku
v Darkoviãkách

Také v naší škole – v Hlučíně-Darkovičkách se tu
a tam dějí věci, které stojí za pozornost a které nám
samotným působí radost.

Konec školního roku bývá ve školách poznamenán
napětím z blížícího se vysvědčení a těšením se na
prázdniny. V tomto období musíme dětem školu ješ-
tě více zpestřit a zatraktivnit. A tak slavíme Den dětí,
jezdíme na školní výlety, místo oběda opékáme buřty
a letos jsme hráli dokonce „ divadlo“.

Nejprve jsme naše představení otestovali na ma-
minkách při oslavě jejich květnového svátku. Zdálo
se, že byly velmi spokojené, a tak nás napadlo udělat
z něj i pozvánku pro předškoláky. V posledním škol-
ním týdnu jsme zašli s pohádkami do místní mateřské
školy. Předkrmem byla „Veliká řepa“ v podání prv-
ňáků a zákuskem pohádka „Vlk a sedym malych koz-
lat“ – to se zase představili naši druháci. Ano, čtete
správně, tuto část představení totiž paní učitelka
Janíková s dětmi nacvičila v našem hlučínském náře-
čí. Alespoň jsme si mohli ověřit, jestli mu dnešní 
děti ještě vůbec rozumějí. Můžeme potvrdit, že ano.
Veselý smích a potlesk dětí na závěr to jasně dokázal.

Sportovním zakončením školního roku byl 5. roč-
ník lehkoatletického čtyřboje „O putovní pohár“, kte-
rý letos pořádali učitelé a děti ze ZŠ Vřesina za účas-
ti škol: ZŠ Vřesina, ZŠ Darkovice a ZŠ Hlučín-
Darkovičky.

Zde jsou jeho výsledky:
1. místo ZŠ Hlučín-Darkovičky
2. místo ZŠ Vřesina
3. místo ZŠ Darkovice

Mgr. Eva Blažková
ZŠ Hlučín-Darkovičky

Celý tenhle zvláštní příběh začal už někdy na kon-
ci září, kdy Základní škola akademika Heyrovského
v Chomutově vyhlásila literární soutěž, která měla za
úkol najít mezi dětmi ve věku 7.-9. tříd ZŠ a odpoví-
dajících ročníků víceletých gymnázií literární talenty.
Soutěž zahrnovala dvě kategorie: poezii (téma:
„Kdybych byl básníkem, zpíval bych.“) a prózu (té-
ma: „Dětem, kterým nemá kdo vyprávět pohádky.“).
Své práce svěřilo do rukou poroty 1280 mladých bás-
níků a spisovatelů. Čtyřicet vítězných autorů, jejichž
dílo porotu nejvíce zaujalo, bylo pozváno na setkání
s ostatními tvůrci a čestnými hosty, které proběhlo
dne 19. června 2004.

I přes vysokou konkurenci se Hlučínskému gym-
náziu podařilo „zasednout“ ve vyhlašovacím sále dvě
místa pro vítěze: v kategorii próza byl oceněn Jan
Gromnica ze třídy primy B a v kategorii poezie Marie
Muczková z primy A. V rámci uvítacího programu
probíhalo autorské čtení některých prací, včetně
Honzovy povídky Až budu dědečkem. Dále následo-
valo předávání cen všem 40 zúčastněným a vyhláše-
ní Ceny dětského úsměvu časopisu Felix, kterou zís-
kal Filip Hromčík. Po všech proslovech pokřtili čest-
ní hosté (např. Jiří Žáček, Rudolf Čechura...) a hlavní
organizátoři soutěže (ředitelství Chomutovské ZŠ
a pan učitel Josef Griml, který se o soutěž zasloužil ze
všech nejvíc) nově vydanou sbírku nejlepších literár-
ních prací a proběhla autogramiáda. Velmi příjem-
ným bodem programu byl oběd v podobě švédského
stolu. Pak nás čekala prohlídka nádherného chomu-
tovského náměstí, vystoupení rockových skupin, 
návštěva Podkrušnohorského zooparku a hlavně - ná-
vštěva radnice, kde se za sváteční atmosféry každý 
vítězný účastník podepsal do Knihy města
Chomutova.

19. červen byl pro mě tak nádherný den, že trošku
hraničil s pohádkovými sny. Už pro ten pocit, že to,
co jsme napsali, nezanikne. Nejkrásnější na všem mi
ale připadá slib organizátorů, že pokud se podaří na-
jít dostatek sponzorů, bude dodatečně vydána kniha
pohádek pro děti z dětských domovů. Je nádherný zá-
žitek uvidět najednou ve světě plném tmy lidskou tou-
hu po dobru a rozzářených dětských očích. Všem dě-
kuji. Marie Muczková, I. A.

SETKÁNÍSETKÁNÍ ·KOL·KOL
Vsetín je nejen městem hokeje, ale také městem ši-

kovných dětí. Naše škola pozvala na návštěvu žáky ze
ZŠ Vsetín - Ohrada. Máme totiž stejný cíl - snažíme
se učit cizím jazykům. Všichni jsme se na návštěvu
pečlivě připravovali. Den „D“ byl tady a už jsme
se ve dveřích naší školy vítali se Vsetíňáky. Po dlou-
hé cestě se všichni občerstvili a začalo se soutěžit,
v odborných učebnách se mluvilo anglicky a němec-
ky, v tělocvičně se hrál florbal, na venkovním hřišti
proběhlo utkání ve volejbale. Podařil se také první 
zápis do „Hlučínské knihy rekordů“ ve skoku přes
švihadlo za minutu. Nejlépe se dařilo Tereze
Weissové ze 7. A. Zvládla jich 107.

Po dobrém obědě ve školní jídelně jsme hostům
ukázali Hlučín, jeho okolí, zámecký park a golfové
hřiště v Šilheřovicích.

V odpoledních hodinách jsme se loučili se slovy:
„Příští rok nashledanou ve Vsetíně.“

Byl to den plný slunce, zážitků, nových setkání.

Alena Dostálková a Jiří Sonnek, žáci 8. C

Bludi‰tû patfiilo nám
Určitě každý ví, co je to bludiště. Ale možná

někteří znají BLUDIŠTĚ jako soutěžní pořad,
který vysílá ČT 1 každý čtvrtek. Zástupci škol si
v něm měří síly v oblasti vědomostní a sportovní.

Nedávno jsme se rozhodli, že si i my, žáci 8. C -
ZŠ Hlučín, Hornická 7, vyzkoušíme, jak v konku-
renci obstojíme. Bylo dost těžké vybrat z našeho
kolektivu čtyři žáky, ale nakonec jsme se společ-
ně dohodli, že nás budou reprezentovat: Jan
Pchálek - kapitán, Lucie Steffková, Matěj
Paschek a Petr Boček. Našimi „kouči“ byly paní
učitelky Jarmila Králová a Dagmar Stavinohová.

15. června nastal den D a my jsme se ocitli před
televizními kamerami. Prvního soupeře, ZŠ
Býchory jsme porazili 36:18, čímž jsme získali
větší sebedůvěru. S plným nasazením jsme se

pustili do dalšího kola, tentokrát proti družstvu ZŠ
Česká Bělá. I tentokrát jsme zvítězili s přehledem
35:12. Třetí soupeř, ZŠ Bílovec, však byl pro nás
tvrdým oříškem. V prvních dvou disciplínách se
nám příliš nedařilo. Ale tajenku jsme vyluštili
opět jako první a naše paní učitelky pro nás opět
získaly 5 bodů za skládání puzzlí. Pak už rozho-
dovalo házení bludišťáků. Souboj byl velmi vy-
rovnaný. Před vyhlášením výsledků panovala ve
studiu napjatá atmosféra, protože nikdo netušil,
kdo vyhraje. Jelikož obě družstva získala shodně
20 bodů, rozhodujícím kritériem bylo vyluštění
tajenky. A to znamenalo naše třetí vítězství!

Máme obrovskou radost, že se nám podařilo
tak úspěšně reprezentovat nejen naši školu, ale
i naše město.

Jiří Nohejl, 8. C,
ZŠ Hlučín, Hornická 7
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V¯STAVA – POKLADY
MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE

V Moravskoslezském kraji se podařilo uskuteč-
nit jednu z největších vlastivědných výstav ve stře-
doevropském prostoru za posledních deset let.

Na celé výstavní ploše Galerie výtvarného umění
v centru Ostravy vznikla spojením sedmi velkých
muzeí, a to Slezského zemského muzea v Opavě,
Muzea Těšínska, Muzea Novojičínska, Muzea
Bruntálu, Ostravského muzea, Muzea Beskyd
a Galerie výtvarného umění v Ostravě mimořádná
výstava, která snese označení středoevropská.

Z více než pěti milionů exponátů bylo vybráno to
nejlepší, co charakterizuje tuto oblast křižovatky
kultur a tradic Moravy a Slezska. Výstava je roz-
dělena do sedmi sekcí, z nichž první upozorňuje na
prvenství kraje -190 let muzejnictví v naší republi-
ce, další sekce popisují při využití více než dvou 
tisíc špičkových exponátů historii, umění a národo-
pis kraje, velké osobnosti, obchod a průmysl, láka-
vou je část věnovaná přírodě kraje, od geologie 
až po flóru a faunu Jeseníků, Beskyd či Poodří.

Protože je výstava otevřena až do 29. srpna 2004
se vstupným dotovaným krajem, tj. pro dospělého
20 Kč a parking je možný hned vedle budovy
Galerie výtvarného umění v centru města, dovolu-
jeme si Vás upozornit na tuto možnost.

Bližší informace najdete na webových stránkách
Moravskoslezského kraje nebo přímo v Galerii vý-
tvarného umění tel. 596 112 566.
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SYMBOL A SKUTEČNOST
– výstava s náboženskou tématikou na zámku

v Hlučíně. Otevřeno Po, Út, St a Pá od 8.00 do
12.30 a od 13.30 do 17.00 hod.

19. 8. 15.00 hod. Folklórní festival
- Mírové náměstí v Hlučíně

24.–26. 8. 17.00 hod. Pečení hlučínských koláčů
Přihlášky: v KD Hlučín 

nebo na tel. čísle 595 043 397
p. Pokorná, kurzovné: 110 Kč

Připravujeme na září:
Beseda ke Dni bez aut
Výstava ke Dni bez aut
Autogramiáda Jany Schlossarkové

KURZOVNÍ âINNOST
KULTURNÍHO DOMU

NABÍDKA KURZÒ 2004/2005
JAZYKOVÉ KURZY :

Německý jazyk – 1. ročník
Kurzovné 1 500 Kč

Zahájení kurzu pro začátečníky i pokročilé
je ve čtvrtek 9. 9. 2004 v 15.30 hodin

Anglický jazyk - 1.–4. ročník
Kurzovné 1 500 Kč

Zahájení kurzu v pondělí 6. 9. 2004 v 15.30 hodin

POHYBOVÉ KURZY: /40 lekcí/

Kurzy jógy
Zahájení v pondělí 6. 9. 2004 v 15.00 a 17.00 hodin

Kurzovné 800 Kč

Kurz aerobiku
Zahájení v pondělí 6. 9. 2004 v 19.00 hodin

Kurzovné 1000 Kč

Step aerobic
Zahájení ve čtvrtek 9. 9. 2004 v 19.30 hodin

Kurzovné 1200 Kč

KURZ ORIENTÁLNÍCH TANCŮ

Zahájení v neděli 26. 9. 2004 v 16.00 hodin
Kurzovné 1 100 Kč

RUČNÍ PRÁCE

Paličkování
Zahájení ve čtvrtek 9. 9. 2004

v 15.30 hodin
Kurzovné: 600 Kč

TANEČNÍ KURZY :

Kurzy společenského tance a chování
Zahájení v pátek 10. 9. 2004

v 17.00 a 19.30 hodin
Kurzovné: 1000 Kč 

KST KD - Klub sportovního tance

Výuka společenských tanců pro děti od 6 let
Zahájení v úterý 7. 9. 2004 v 15.00 hodin

Kurzovné 1000 Kč /pol.

pátek 20. 8. až neděle 23. 8. v 17.00 hod. MP
HARRY POTTER A VĚZEŇ Z AZKABANU
Film USA, Velká Británie - pohádka, adaptace. 
Do Bradavic potřetí a zatím nejlépe! V českém znění.

pátek 20. 8. až neděle 23. 8. v 19.30 hod.
DEN POTÉ MP od 12 let
Film USA - katastrofický, sci-fi. Strhující podívaná
od režiséra filmu Den nezávislosti.

pátek 27. 8. v 19.30 hod.
TAJEMNÉ OKNO MN
Film USA - psychothriller. Spisovatel. I v tomhle po-
volání může jít o život. V hlavní roli Johnny Depp. 

sobota 28. 8. v 17.00 hod.
PETR PAN MP
Film USA - rodinný, pohádkový, dobrodružný - nej-
slavnější pohádka všech dob, v českém znění.

sobota 28. 8. v 19.30 hod.
neděle 29. 8. v 17.00 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.

Pfiipravujeme na záfií 2004
3. 9.– 4. 9. 50x a stále poprvé

10. 9.–11. 9. Hříšný tanec 2
12. 9. Troja
16. 9. Můj soused zabiják 2
17. 9.–19. 9. Harry Potter a vězeň z Azkabanu
18. 9.–19. 9. Pánská jízda
24. 9.–25. 9. Den poté
25. 9.–26. 9. Shrek 2

Program Kina Mír Hluãín na srpen 2004

KROUŽEK MAŽORETEK

Pro dívky od 11 let
Kurzovné 900 Kč / pol.

Zahájení ve čtvrtek 9. 9. 2004 v 15.00 hodin

TANEČNÍ pro manželské a přátelské páry

Kurzovné 1000 Kč/1 osoba
Zahájení v září, datum upřesníme

Zápis do jazykových a tanečních kurzů
zároveň s úhradou kurzovného

probíhá v KD denně mimo soboty a neděle
od 7.30–14.30 hodin.

KC pro velký zájem připravuje
mimořádné otevření dalšího kurzu tanečních.

Zájemnci hlaste se v KD. Kurz bude otevřen pouze
při naplnění určené kapacity zájemců

(min. 20 párů). Bližší informace o kurzech v KD
nebo na tel. č. 595 043 397.

Je‰tû k postupu FC Hluãín
do III. ligy

V České republice hrálo 80 družstev divizi kopané,
rozdělených do 5 skupin. FC Hlučín ve skupině E nastří-
lel nejvíce branek, je to nejvíce ze všech družstev - 83,
obdržel jen 25 branek, ve skupině E byla lepší jen Opava
B. Na podzim vstřelil FC Hlučín celkem 43 branek, obr-
žel 12, na jaře dal 40 branek, dostal 13. Nejvíce branek
dal Martin Hanus - 32, dále pak Petr Vaculík 24, Petr
Žižka 5, Martin Dombia a Petr Veselý po 4, Branislav
Frajkor a Milan Duhan po 3, Luděk Odstrčilík a David
Levčík po 2, Hynek Seman, Tomáš Urbančík, Roman
Fejerčák a Martin Dziak po 1. Ze 30 utkání odchytal
David Dujsík 16 zápasů, Erik Golinský 15 a Martin Šmí-
ra 1.

Podzimní část Moravskoslezské fotbalové ligy zahájí
FC Hlučín v sobotu dne 14. srpna v 16.30 hod. 
na svém hřišti proti 1. FC Slovácko B. Ve třetím kole na-
stoupí pak v sobotu dne 28. srpna v 16.30 hod. proti
Baníku Ostrava B. Ervín Antonín

V Hluãínû se peãlivû
starají o mládeÏ

V FC Hlučín ve spolupráci se sportovními třídami
na ZŠ dr. Miroslava Tyrše se již několik let pečlivě sta-
rají o fotbalovou mládež. Celkem je ustanoveno 
9 družstev, z toho 7 hrálo mistr. soutěže. Ve srovnání
s loňským rokem dosáhli letos výrazně lepších výsled-
ků, poctivá práce přináší úspěchy.

St. dorost, který letos poprvé hrál krajský přebor, 
vedou trenéři Andrejko a Volný, družstvo se zachráni-
lo v kr. přeboru, když se umístilo na 13. místě ze
16 družstev.

Ml. dorost hrál rovněž poprvé kr. přebor, trenéři tak-
též Andrejko, Volný, se umístili na 12. místě ze 16
družstev.

St. žáci hráli v kr. soutěži, trenéři Švidrnoch,
Helštýn, družstvo se umístilo z 12 družstev na 4. mís-
tě.

Ml. žáci hráli v kr. soutěži, trenér Duhan, umístili se
na 1. místě z 12 družstev, postoupit však do vyšší sou-
těže nemohli, protože o postupu se rozhoduje podle
umístění družstvev starších žáků.

Ml. žáci - B dr. hrálo v okresní soutěži, trenéři
Janečka, Duhan, se umístili na 2. místě z 10 družstev.

Mini-žáci starší hráli v okresní soutěži, vyšší soutěž
není vypsána, trenéři Adler, Janečka (2. místo z 10).

Mini-žáci mladší hráli v téže okresní soutěži, trené-
ři Helštýn, Strakoš (8. místo).

Počet Výhry Neroz- Prohry Skóre Počet
zápasů hodně bodů

starší dorost 
30 11 6 13 54: 55 39

mladší dorost 
30 9 4 17 61:112 31

starší žáci 
22 13 3 6 62: 31 42

mladší žáci 
22 18 2 2 150: 19 56

mladší žáci - B dr. 
18 13 1 4 71: 27 40

mini-žáci starší
18 12 2 4 90: 28 38

mini-žáci mladší
18 5 2 11 42: 83 17

Dále trénují a připravují se dvě družstva: benjamín-
ci a přípravka, kteří zatím nehrají pravidelné soutěže,
trenéři Duhan starší a Šenkeřík. Celkem je zapojeno do
pravidelného sportovního procesu zhruba 200 mladých
lidí (dorost a děti).

Věříme, že se nám podaří v budoucnu vychovat dal-
ší nástupce těch hráčů, kteří letos budou hrát ve III. li-
ze. Ervín Antonín

Českomoravská myslivecká jednota Praha
Českomoravská kynologická jednota Praha
Okresní myslivecký spolek Opava pořádají

30. ročník
MEMORIÁLU RICHARDA KNOLLA

Se zadáním titulu „Vítěz ČR 2004“
CACT a Res. CACT - čekatelství šampióna práce ČR

28. a 29. srpna 2004

v honitbách:
MS Bolatice - Křeménky,
MS Bohuslavice, MS Bělá
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UPOZORNĚNÍ
PRO ZÁKAZNÍKY

JANY KLADIVOVÉ
na změnu telefonního čísla

737 853 585
MANIKÚRA

JAPONSKÁ MANIKÚRA
MODELÁŽ NEHTŮ

JAPONSKÉ TETOVÁNÍ
PEDIKÚRA

Po a St 8.00 - 12.00 hod.
Út a Čt 13.00 - 18.00 hod.

naproti KD

● Prodám lamelové dvojlůžko s úložným prostorem.
Cena dohodou. Telefon č.: 604 937 504.

● Hledám dlouhodobý pronájem garáže v Hlučíně. 
Telefon č.: 604 664 769.

● Prodám kočár 2 kb. nafukovací kola, polohovací,
odpružený, velmi pěkný. Cena dohodou. 

Telefon č. 604 937 504.

● Vyměním dr. byt 2+1 na Rovninách za dr. nebo
v os. vlastnictví 3+1. Telefon č. 603 933 908.

● Koupím byt 2+1 v Hlučíně. Zn.: Platím hotově.
Telefon č.: 605 128 539. 

Mužstvo mužů opět přepsalo historii kopané města,
když postoupilo do dosud historicky nejvyšší soutěže a to
do Moravskoslezské ligy, což je třetí nejvyšší soutěž
v ČR. Tradičními účastníky této soutěže jsou mimo jiné
„B“ družstva Baníku Ostrava a Vítkovic, „B“ mužstvo li-
gových mužstev Zlína, Uherského Hradiště a např. muž-
stva MSA Dolní Benešov a HFC Olomouc.

Naše mužstvo bojovalo až do předposledního jarního
kola s největším soupeřem, kterým bylo „B“ mužstvo
Slezského FC Opava. Nakonec jsme se radovali právě
my a za předvedené výkony jak v podzimní, tak i v jarní
části soutěže opravdu zaslouženě. Hráči předváděli 
po celou sezonu divácky atraktivní fotbal plný krásných
útočných akcí a ještě krásnějších gólů, když nejlepšími
střelci se stali Martin Hanus s 32 brankami a Petr Vaculík
s 24 brankami. Martin Hanus se tímto stal nejlepším
střelcem všech divizí v ČR. Klobouk dolů před tímto vý-
konem.

O historický postup se postarali:
brankáři: David Dujsik, Erik Golinský, Martin Šmíra
obránci: Petr Veselý, Michal Ondráček, Luděk
Odstrčilík, Tomáš Urbančík, Marek Reiský, Petr Zajaroš,
David Adam
záložníci: Milan Duhan, Jiří Mohyla, Aleš Rončka,
David Levčík, Petr Žižka, Martin Halamíček, Jan
Harwot, Roman Fejerčák, Petr Zajaroš, Hynek Seman
útočníci: Martin Hanus, Petr Vaculík, Martin Dombi,
David Vozník, Martin Dziak
trenér: Petr Samec, Milan Duhan, Erik Cviertna
asistent:   Ivo Muller vedoucí: Ladislav Lomp
manažer: Lumír Kot masér:    Pavel Neděla

V jarní přestávce dojde k posílení kádru a věřím, že
i v nové soutěži budeme hrát důstojnou roli a příkladně
reprezentovat město Hlučín.

Již třetím rokem úspěšně funguje sportovní třída na ZŠ
dr. Miroslava Tyrše s rozšířenou výukou tělesné výcho-
vy se zaměřením na fotbal. Kantory a zároveň trenéry
jsou zkušený ligový hráč Baníku a posléze i Hlučína
p. Milan Duhan a bývalý hráč Hlučína p. Rostislav
Helštýn, kterým pomáhají další bývalí hráči Hlučína, na-
př. Petr Šenkeřík či Petr Strakoš. V současnosti již re-
gistrujeme na 160 mladých adeptů kopané na této škole,
což dává příslib do budoucnosti pro hlučínskou kopanou.

V současnosti má FC Hlučín družstvo mladšího a star-
šího dorostu, dvě družstva mladších a dvě družstva star-
ších žáků a dvě družstva tzv. mini žáků. Ti všichni hrají
pravidelné soutěže řízené Českomoravským fotbalovým
svazem.

V letošním roce rovněž dokončujeme rozsáhlé úpravy
hracích ploch v našem areálu, kde na hlavní ploše vznik-
ne jedno hlavní a jedno vedlejší travnaté hřiště + trénin-
ková plocha a rovněž se podařilo zatravnit bývalé škvá-
rové hřiště. Vznikl tedy areál se třemi regulérními trav-
natými plochami, čímž se nemůže v širokém okolí po-
chválit mnoho mužstev. Pro zavlažování těchto ploch se
vybudoval systém zavlažování z vlastního zdroje pod-
zemní vody, čímž dojde ke značným úsporám za vodu,
kterou jsme odebírali z řádu.

Tenisté Hluãína slaví úspûchy!
Tvrdá práce tenistů A mužstva a dobré podmínky pro

trénování přinesly své ovoce. Vloni naše mužstvo po-
stoupilo do divize, ale jako nováček se nechovalo!
Postupně poráželo jednoho soupeře po druhém a nyní
postoupilo do 2. ligy!!!
První zápas jsme hráli doma se Vsetínem 7:2
V Třinci mužstvo opět zvítězilo 7:2
Třetí týden hostil Hlučín Vratimov, výsledek 7:2
V Novém Jičíně porazili místní oddíl 6:3
Šumperk podlehl Hlučínu 2:7
Nad VŠB Ostrava B jsme zvítězili vysoko 8:1
V sobotu 26. 6. se v boji o postup Hlučín utkal s tenisty
Milo Olomouc a za mohutného povzbuzování místních
tenisových nadšenců po dramatickém boji zvítězili 5:4.

A mužstvo hrálo v sestavě:
Martin Kučera - kapitán Martina Zichová
Jakub Šipoš Kristýna Šrámková
Jaromír Volek Lucie Kačmářová
Tomáš Josefus
Ondřek Kačmař
Marek Reiský
B mužstvo Hlučína také vyhrálo všechna utkání a

postoupilo do oblastní soutěže!
B mužstvo hrálo v sestavě:
Jan Svoboda - kapitán Petra Svobodová
Petr Kačmař Jana Cyrusová
Jiří Marek
Mojmír Veselý
Pavel Reiský

Nutno dodat, že důležitým stavebním kamenem toho-
to úspěchu byl vynikající týmový duch, který hnal obě
mužstva kupředu k vítězství. Tenisový výbor

Fragaria Cup skonãil
obrovsk˘m úspûchem
ÏákyÀ 1. DFC Hluãín

Žákyně 1. DFC Hlučín se zúčastnily 3. ročníku mezi-
národního fotbalového turnaje Fragaria Cup konaného ve
slovenském městě Prešov. Tohoto turnaje se zúčastnilo
135 družstev z 13 zemí. Děvčata se svého úkolu – repre-
zentovat jako jediný dívčí celek Českou Republiku a zá-
roveň i město Hlučín a svůj klub – zhostila na výbornou.
Pod vedením trenérů Miroslava Steffka a asistenta
Stanislava Schwarzera nenašla na tomto turnaji konku-
renta a přivezla domů pohár a zlaté medaile za 1. místo
v tomto turnaji.

V prvém hracím dnu se střetla ve skupině se silným
celkem Humenné. V tomto zápase si naše hráčky hlavně
zvykaly na nové prostředí a hru na polovině hřiště 
a utrpěla jedinou porážku na turnaji s výsledkem 2:1.
Jedinou branku hlučínského týmu vstřelila Jana
Filippová.

Druhý den děvčata odehrála další dva zápasy, a to 
s družstvem DFK Rimavská Sobota, které porazilo 3:0
(branky: Jana Hlaváčková - 2, Jana Lacinová) a druž-
stvem FK Raucher Láb s výsledkem 4:0 (branky: Jana
Lacinová, Jana Hlaváčková, Lucie Steffková, Jana
Filippová). V podvečer druhého hracího dne jsme se zú-
častnily slavnostního zahájeni v centru města Prešova,
který byl pro všechny zúčastněné neskutečným zážitkem.

Další den nás čekala nejsilnější družstva Slovenska -
ŠK Slovan Bratislava a DFK Prešov. Po výsledcích 2:0
(branky: Jana Lacinová, Zuzana Mokrošová) a 1:1 (bran-
ka: Jana Lacinová) jsme mohly slavit první úspěch, tím
byl postup do vyřazovací části turnaje.

V poslední den turnaj vrcholil nejdříve semifinálový-
mi zápasy. V prvém semifinále se utkala naše děvčata
opět s domácím mužstvem DFK Prešov a po nejlepším
zápase celého turnaje porazila tohoto soupeře 3:0 (bran-
ky: Jana Hlaváčková - 2, Zuzana Mokrošová) a mohla se
těšit na finále. V druhém zápase semifinále úřadující mis-
tr Slovenska ŠK Slovan Bratislava vyhrál nad družstvem
Humenné po výsledku 2:2 (na penalty 3:2) a stal se dru-
hým účastníkem finále.

Finálový zápas se odehrál na hlavním hřišti FC
Tatranu Prešov. Nástup na zápas se nesl v duchu velkých
turnajů a byl opět zážitkem, na který se nezapomíná. Byl
to boj nervů, taktiky a zahozených šancí na obou stra-

nách. V normální hrací době skončil zápas nerozhodně 0:0 a na řadu
přišly pokutové kopy po třech na každé straně. První dvě penalty oba
týmy proměnily a přišla poslední série. V ní nejprve hráčka Slovanu
branku netrefila a vše měla na svých kopačkách Lucie Steffková. Ta
svůj nejdůležitější moment ve své krátké kariéře ustála na jedničku
a s přehledem penaltu proměnila. To, co následovalo po tomto kopu, 
se nedá popsat, to se musí zažít.

Do ALL STARS týmu tohoto turnaje byly vybrány 2 hráčky z naše-
ho oddílu, a to Jana Lacinová a Jana Hlaváčková. Nejlepší hráčkou tur-
naje byla vyhlášena Jana Hlaváčková.

Na tomto historickém úspěchu se podílely tyto hráčky: Lenka
Krömrová, Lucie Steffková, Jana Lacinová, Jana Hlavačková, Eva
Schwarzerová, Dominika Martínková, Markéta Oršulíková, Eva
Jarolímová, Jana Filippová, Jana Schwarzerová, Zuzana Mokrošová.
Poděkování patří také vedoucí týmu pro tento turnaj Aleně Krömrové,
která se o tyto hráčky (i dospělé) po dobu celého turnaje pečlivě a vzor-
ně starala. Dále patří poděkování rodičům hráček, kteří umožnili na své
náklady zažít dětem tuto obrovskou radost. Už nyní se těšíme na další
ročník tohoto turnaje.

Za 1. DFC Hlučín Stanislav Schwarzer, vedoucí mládeže

Věřím, že úspěšná činnost našeho klubu a reprezenta-
ce města bude pokračovat i v dalších letech a já budu mo-
ci znovu o kopané napsat něco pozitivního.

Ing. Josef Trejtnar, předseda FC Hlučín

Fotbalov˘ klub FC Hluãín v roce 2004

Z právy z volejbalu TJ Hluãín
V červnu 2004 byly ukončeny mistrovské soutěže okr.

přeborů 2003-2004 v kategorii žen a mužů. 

Okresní přebor žen
1. Slezan Opava 18 18 0 54:  6 36
2. Minerva Opava „B“ 18 14 4 44:18 32
3. TJ Hlučín 18 12 6 38:23 30
4. VK Kylešovice „B“ 18 11 7 44:24 29
5. TJ Velká Polom 18 11 7 35:24 29
6. TJ Hradec n/Mor. 18 11 7 37:29 29
7. Spartak Chuchelná 18 5 13 19:39 23
8. Sokol Kobeřice „A“ 18 4 14 20:46 22
9. SK Komárov 18 2 16 8:48 20

10. Sokol Kobeřice „B“ 18 2 16 8:50 20

Okresní přebor mužů - základní skupina „B“
1. MSA Dolní Benešov „B“ 12 10 2 31:  9 22
2. TJ Lhota u Opavy 12 9 3 29:  9 21
3. Tatran Štítina 12 8 4 29:16 20
4. Sokol Štěpánkovice 12 8 4 25:19 20
5. TJ Hlučín „B“ 12 4 8 15:30 16
6. TJ Vřesina u Hl. 12 2 10 12:33 14
7. Spartak Chuchelná 12 1 11 8:33 13

Po odehrání této základní části pokračovala soutěž OP
mužů utkáními o umístění mezi družstvy skupiny „A“ 
a skupiny „B“, kde se naše družstvo umístilo na koneč-
ném 11. místě z celkového počtu 15-ti družstev OP.

„Hlučínska smeč“
V sobotu 17. 7. 204 se uskutečnil v areálu oddílu 

na stadionu 1. ročník volejbalového turnaje dospělých
pod názvem „Hlučínska smeč“, kterého se zúčastnilo
9 družstev. Celý turnaj měl vysokou úroveň a po urput-
ných sportovních bojích zvítězilo družstvo BISTONE
Hlučín, na 2. místě se umístilo družstvo VŠB Ostrava 
a 3. místo obsadilo družstvo MSA Dolního Benešova. 
Na zabezpečení turnaje včetně cen se podílela řada spon-
zorů, kterým tímto oddíl volejbalu TJ Hlučín děkuje.

Závěrem celé akce se uskutečnilo společné posezení
všech zúčastněných družstev a diváků při poslechu tří
hudebních skupin. KoF
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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
srpen 2004
PŘIVÍTALI JSME

Anežka Tkačíková, 
Kateřina Obdržálková, 
Rozálie Chrástecká

JUBILANTI
Miroslav Šimůnek, Helena Raiská, 
Marie Šmetková, 
Antonie Jurášková, 
Marie Frýdlová, 
Hildegarda Piskalová, 
Lucie Paterová, Marie Vlčková, 
Anna Mokrá, Hildegarda Hrubá, 
Marie Sasínová, Vilém Wittassek, 
Alfréd Břemek, Jaromír Volek

ROZLOUČILI JSME SE
Karel Lainka

V NOVÉM PROSTORU NABÍZÍ ČEPOVANÉ SAPONÁTY:

❒ 1 l saponát na podlahu 20 Kč ❒ 1 l saponát na nádobí 20 Kč
❒ 1 l tekuté mýdlo 25 Kč ❒ 1 l čistič WC 25 Kč
❒ 1 l pěna do koupele 25 Kč ❒ 1 l balzám na vlasy 35 Kč
❒ plenkové kalhotky, 30 ks 120 Kč

Nákup nad 300 Kč – 1 l aviváže nebo pěny zdarma!   ❒   Při nákupu nad 150 Kč – dárek!

DÁLE NABÍZÍ: âi‰tûní kobercÛ a sedacích souprav
Pronájem ãisticích strojÛ KÄRCHER

OTEVŘENO: PO - PÁ  8.30-18.00 hodin SO  8.00-12.00 hodin

Milí čtenáři,
doba dovolených a letních táborů je v plném proudu. Jak jistě víte, pro čtenáře, kteří jsou z důvodů momentálního pobytu během dovolené mimo Hlučín, je mož-
no číst Hlučínské noviny také na internetu www.hlucin.cz. Odpovědi je možno kromě klasické pošty rovněž zasílat elektronickou poštou. Obě adresy jsou uve-
deny níže. Zopakujme si správnou odpověď z minulého kola: „Při ,odpustu’ se slaví svátek patrona kostela. Pro Hlučín je jím sv. Jan Křtitel.“ 
Tentokrát se štěstí usmálo na tyto výherce: Lída Selníková a Arnošt Dihel. Srdečně gratulujeme

Sponzorská prodejna nabízí výhru pro 3 výherce. Každý z nich získává
poukázku k nákupu nebo využití služeb v hodnotě 350 Kč.

Správné odpovědi zasílejte na adresu redakce
nejpozději do 18. srpna 2004:

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Kterou fotbalovou soutûÏ bude
hrát od podzimu FC Hluãín?
ADRESA REDAKCE:
ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ, 
Zámek Hlučín, Zámecká 4, 
748 01 Hlučín
e-mail: infohlucin@centrum.cz


