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SDùLENÍ RODIâÒM
Vážení rodiče,
vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních úda-

jů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jsme nu-
ceni se na Vás obrátit touto cestou.

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

Slavnostní přivítání se nyní připravuje pro děti narozené od 1. 2. 2004
a týká se dětí, které mají trvalý pobyt na území města Hlučína a jeho čás-
tí Bobrovníků a Darkoviček. Je třeba předložit rodný list dítěte a platný
občanský průkaz rodiče.

O přesném datu konání akce budete předem, s dostatečným předsti-
hem, informováni pozvánkou.

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

Odbor dopravy 
a silniãního hospodáfiství 
pÛsobí od 1. 11. 2004 v Hluãínû,
v budovû „C“ mûstského úfiadu
na Mírovém námûstí

Dne 1. 11. 2004 bude slavnostně otevřena budova „C“
Městského úřadu Hlučín

Se zánikem okresních úřadů v r. 2003 přešly na město Hlučín
mj. kompetence vyplývající z agendy dopravy a silničního hos-
podářství. I když jsme se na tuto skutečnost připravovali s do-
statečným předstihem, nepodařilo se najít v Hlučíně vhodné
prostory pro umístění tohoto odboru. Za vyřízením řidičských
průkazů, technických průkazů a podobných záležitostí jste tak
museli cestovat až do Opavy.

Zastupitelstvo města však nesložilo „ruce do klína“ - přestě-
hování odboru se stalo úkolem č. 1. Nakonec zastupitelstvo roz-
hodlo o přístavbě městského úřadu - stavbě budovy „C“.

Jak bylo rozhodnuto a naplánováno byla během dvou let bu-
dova „C“ skutečně postavena.

Nyní nastává ten dlouho očekávaný okamžik:
1. listopadu 2004 v 10.00 hod. bude slavnostně otevřena

a Vám občanům vlastně předána k užívání budova „C“
MěÚ Hlučín na Mírovém náměstí. Odbor dopravy a silnič-
ního hospodářství Vám bude od tohoto data poskytovat své
služby v této budově, stejně jako část odboru sociálních vě-
cí a zdravotnictví a později i Kontaktní místo státní sociální
podpory.

Srdečně Vás zveme na slavnostní přestřižení pásky. Přijďte si
prohlédnout nové prostory. Věřím, že je to opět krok k naší lep-
ší vzájemné spolupráci a lepšímu životu v Hlučíně vůbec.

Petr Adamec, starosta

OZNÁMENÍ
Odbor státní sociální podpory Úřadu

práce v Opavě oznamuje všem svým
klientům, že ve dnech 15. 11. 2004
až 19. 11. 2004 bude Kontaktní místo
pro výplatu dávek státní sociální pod-
pory v Hlučíně uzavřeno. Důvodem
je stěhování kontaktního místa do no-
vých prostor na Městském úřadě
v Hlučíně, Mírové náměstí 25/24.
Úřední hodiny se nemění. Pracoviště
odboru státní sociální podpory Úřadu
práce v Opavě, Kontaktní místo Hlučín
se bude od 22. 11. 2004, nacházet ve
3. podlaží budovy C městského úřadu.

Ing. Petr Šimeček
vedoucí odboru

státní sociální podpory

Den veteránÛ 2004
Tak jako v minulých letech

i letos uctíme
u příležitosti Dne veteránů

PAMÁTKU OBĚTÍ VÁLEK

v Hlučíně na Městském hřbitově
Březiny (smuteční síň)

11. listopadu 2003:
10.00 hod. mše svatá za spoluobčany 

oběti světových válek
11.00 hod. položení kytice 

k pamětní desce, 
uctění památky padlých

-jh-
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Zastupitelstvo rozhodlo:
- o uzavření smlouvy o poskytnutí bezúročné půjčky

na zakoupení motorového vozidla ve výši 10 000 Kč
se splatností do 5-ti let ode dne jejího poskytnutí,

- o zřízení Muzea Hlučínska, příspěvkové organizace
města Hlučína, s účinností od 1. 1. 2005,

- poskytnout Sportovnímu klubu FC Hlučín investič-
ní dotaci ve výši dle návrhu na pořízení ukazatele
skóre a času pro stadion v Hlučíně, zároveň rozhod-
lo o uzavření smlouvy o poskytnutí dotace,

Zastupitelstvo projednalo:
- Urbanistickou studii Hlučín - Dlouhoveská -

Moravská a schválilo předloženou studii jako zá-
vazný územně plánovací podklad pro rozhodování
ve věci umístění komunikací, umístění inženýr-
ských sítí a vymezení uliční čáry.

- technicko-ekonomickou studii „Kolejové propojení
Hlučína  s Ostravou“  a rozhodlo  preferovat vari-
antu „A“.

Zastupitelstvo vydalo:
- obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně

závazná vyhláška č. 3/2004, k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na území města
Hlučína, ve znění obecně závazné vyhlášky čís-
lo 7/2004.

Zastupitelstvo schválilo:
- 3. úpravu rozpočtu města k 31. 8. 2004,
- rozpočtový výhled města na rok 2005–2006.

Zastupitelstvo vzalo na vědomí:
- plnění rozpočtu města k 31. 8. 2004,
- zprávu o činnosti Osadního výboru Hlučín - OKD,

Osadního výboru Darkovičky, Osadního výboru
Bobrovníky,

- informace ke koncepci rekonstrukce školních jíde-
len.

Rada rozhodla:
- že dodavatelem „Městského kamerového systému“

ve městě Hlučíně bude firma Vegacom a. s., 
Praha 8,

- o snížení nájemného na tržišti dle návrhu s účinnos-
tí od 1. 9. 2004: menší stánek 1 750 Kč bez DPH,
větší stánek 2 000 Kč bez DPH,

- že kašna na Mírovém náměstí v Hlučíně bude reali-
zována akademickým sochařem Evženem Scholle-
rem, Vřesina, okr. Nový Jičín dle varianty „D“.
Na tuto variantu bude zpracován model, který bude
předložen radě města,

- že dodavatelem akce „Oprava chodníku ul. Dr. E.
Beneše“, bude firma STRABAG a. s., Ostra-
va–Svinov,

- že dodavatelem akce ,,Oprava fasády objektu na
Mírovém náměstí č. 24 v Hlučíně - budova B radni-

Rada rozhodla:
- o prodejní ceně pohlednice s motivem města

Hlučína a se znaky obcí Moravskoslezského kraje
ve výši 5 Kč za 1 kus,

- rozhodla o pořízení závěsné insignie se znakem
města Hlučína a velkým státním znakem ČR,

- neposkytnout dotaci Československému ústavu za-
hraničnímu Praha.

Rada projednala:
návrhy dopravní komise: 
- umisťování zpomalovacích prahů (retardérů)

na místních komunikacích v Hlučíně Bobrovníkách
a Darkovičkách a rozhodla návrh rozmístění zpra-
covat,

- umístit na ulici Jahodové dopravní značení na sní-
žení rychlosti a rozhodla dopravní značení rea-
lizovat v letní sezóně a zároveň posunout omezení
rychlosti až ke komunikaci Jahodová v obou smě-
rech,

- na místní komunikaci Hornická zrušit stávající DZ

V˘tah z usnesení
16. zasedání

zastupitelstva mûsta,
konaného dne 23. záfií 2004

ce“, bude firma Ing. Hudeczek Milan, sdružení
Fichna a Ing. Hudeczek, Píšť,

- že dodavatelem akce ,,Oprava fasády objektu
na Mírovém náměstí č. 19 v Hlučíně - restaurace
Bětka“, bude firma Ricka Karel, s. r. o., Hlučín,

- že dodavatelem akce ,,Oprava fasády objektu na
Mírovém náměstí č. 25 v Hlučíně - dům OBUVI“,
bude firma Ostravské stavby a. s., Ostrava-Přívoz,

- že o přezkoumání hospodaření města Hlučína za rok
2004 bude požádán Krajský úřad Moravskoslez-
ského kraje, Ostrava.

Rada projednala:
- petici ve věci havarijního stavu vozovky na

Jasénkách, od ul. Vinohradská směrem k řece
Opavici a rozhodla o provedení opravy vozovky
v nezbytném rozsahu a zároveň uložila odboru ži-
votního prostředí a komunálních služeb MěÚ
v Hlučíně zmapovat stav inženýrských sítí v dané
lokalitě s přehledem finančních nákladů na jejich
dovybudování s návrhem řešení,

- žádost nájemníků městských bytů na ul. Zahradní
16 a Dr. E. Beneše 8 a 10 v Hlučíně o vyřešení par-
kování ve dvorním traktu domů a souhlasí s navr-
hovaným postupem.

Rada vzala na vědomí:
- plnění rozpočtu města k 31. 8. 2004.

V˘tah z usnesení
51. schÛze rady mûsta,

konané dne 20. záfií 2004

V˘tah z usnesení
52. schÛze rady mûsta,

konané dne 4. fiíjna 2004

B29 (zákaz stání) a rozhodla dopravní značku pone-
chat,

- na komunikaci I/56 Ostravská před Tipsportem in-
stalovat DZ B28 (zákaz zastavení) a rozhodla do-
pravní značku instalovat,

- na komunikaci III/01137 - Písečná za křižovatkou
s kom. I/56- Ostravská umístit dopravní značku DZ
B 28 (zákaz zastavení) a rozhodla dopravní značky
umístit v obou směrech

Rada vyhlásila:
- výběrové řízení na ředitele/ku Muzea Hlučínska.

V˘tah z usnesení
53. schÛze rady mûsta,

konané dne 11. fiíjna 2004
Rada rozhodla:
- o přidělení veřejné zakázky zadané v jednacím ří-

zení bez  uveřejnění a uzavření smlouvy na zho-
tovitele stavby „Rekonstrukce Mírového náměstí
v Hlučíně“ dle realizační projektové dokumenta-
ce zpracované Ing. arch. Renátou Májkovou,
Ostrava-Poruba zájemci: obchodní firma ODS -
Dopravní stavby, a. s., Ostrava - Zábřeh.

Charita Opava
Obãanská poradna
âlen Asociace 
obãansk˘ch poraden

„Úplně jsem zpanikařila,“ vzpomíná jedna naše
klientka. „Když jsem zničehonic ztratila práci, ne-
věděla jsem, z čeho zaplatit ty nejzákladnější vě-
ci. Mám malé děti a nezaplacené složenky se mi
začaly hromadit doma na stole. K tomu začal mít
syn velké problémy ve škole a manžel posílal ali-
menty s několikaměsíčním zpožděním. Vůbec
jsem nevěděla, co dělat.

Někdo mi řekl, ať se zkusím poradit v občanské
poradně, že poskytují své služby bezplatně a že se
můžu spolehnout na to, že se o mé záležitosti ni-
kdo jiný nedozví, dokonce ani nemusím říkat, jak
se jmenuji. Ještě chvíli jsem se celou situaci sna-
žila vyřešit sama, ale nakonec jsem přece jen
do občanské poradny zašla. Řekli mi, na jaké so-
ciální dávky mám nárok a na jaké úřady se můžu
obrátit o pomoc. Poradili mi tak, že jsem tomu
skutečně rozuměla. Z celé návštěvy v poradně
mám pocit, že tam mají zájem o každého člověka,
ať je to kdokoliv, a pokud je člověk v právu nebo
má skutečně na něco nárok, pak se to tam určitě
dozví, protože ti lidi v poradně nejsou na nikom
závislí. Mám pořád kupu problémů, ale alespoň
už nemám pocit. že se v nich utopím.“

Ocitli jste se v těžké situaci?
Nevíte si rady, nevíte na koho se obrátit?

Nejste si jisti, jaké máte práva a povinnosti,
na co máte nárok?

Potřebujete rychlou, praktickou
a přátelskou radu či pomoc?

JSME TU PRÁVĚ PRO VÁS!

Co u nás můžete získat?
☞ Bezplatnou, nezávislou, důvěrnou a nestrannou

pomoc
☞ Praktické, věcné a správné informace, podané

srozumitelnou formou
☞ Kontakty na organizace státní, obecní i nestátní

zaměřené nejčastěji na odbornou sociální pomoc

S jakými problémy se na nás můžete obrátit?
☞ Bydlení
☞ Rodinné a mezilidské vztahy
☞ Sociální problematika 

(dávky, zabezpečení, apod.)
☞ Pracovněprávní vztahy
☞ Dluhy, rodinný rozpočet
☞ Ochrana spotřebitele
☞ Práva a povinnosti občanů a nejen to

Kde nás najdete?
Občanská poradna
Kylešovská 10 telefon 553 616 437
746 01 Opava obcanskaporadna@charitaopava.cz

Obracet se na nás můžete osobně, telefonicky 
nebo e-mailem.
Více informací na Internetu:
www.obcanskeporadny.cz
www.charitaopava.cz
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PODùKOVÁNÍ
Dne 22. 9. 2004 se konalo rozloučení s naší drahou maminkou

Hildegardou Lamichovou z Hlučína. Tímto způsobem bychom
rádi poděkovali pohřební službě za vzorné zajištění pohřbu
a všem, kteří ji doprovodili na poslední cestě.

za zarmoucenou rodinu manžel a dcery

Dne 23. 9. 2004 se konalo poslední rozloučení s mým drahým
manželem panem Ladislavem Krátkým z Hlučína OKD. Tímto
způsobem bych ráda poděkovala pohřební službě pana Alfréda
Breuera za vzorné zajištění pohřbu a velmi lidský přístup. Dále
děkuji všem známým a přátelům, kteří ho doprovodili na posled-
ní cestě. za zarmoucenou rodinu

manželka Ludmila, dcera a synové

Jméno a příjmení Datum narození

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Jméno a příjmení Datum narození

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

P¤IHLÁ·KA K REGISTRACI
místního poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ

SPOLEČNÝ ZÁSTUPCE (jméno a příjmení toho, na koho bude vystavena poštovní poukázka):

Příjmení a jméno datum narození 

místo trvalého pobytu

ulice číslo orientační číslo popisné

Poplatníci s trvalým pobytem v Hlučíně, Bobrovníkách nebo Darkovičkách, za které bude společně uhrazen výše uvedený poplatek:

Jakékoliv následné změny týkající se osob uvedených v přihlášce k registraci jsou poplatníci povinni nahlásit do 30 dnů od vzniku změny (odstěhování, přistěhování,
úmrtí.)

V                                                   dne                                                                Podpis společného zástupce:

Pohodové odpoledne
„Utíkej, utíkej“ ozýval se povzbudivý hlas moderátora, ředitele hlučínského KC

Zdeňka Kačora od jezera SRA v Hlučíně. Co se tam dělo? V sobotu dne 9. 10. 2004 po-
řádal Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Českou spořitelnou Drakiádu.

Přestože dopoledne pršelo, odpoledne vítr rozehnal mraky, dokonce vykouklo i zvě-
davé sluníčko a čtyřicet soutěžících se s pomocí rodičů a za povzbuzování obecenstva
snažilo dostat  draky a dráčky různých velikostí a tvarů většinou vlastní výroby, do vzdu-
chu. Nepovedených startů bylo málo a kupodivu jen jeden dráček si dopřál koupel
v chladných vodách štěrkovny. Na létající parádu a nadšené soutěžící byla opravdu pěk-
ná podívaná. Samozřejmě všichni nemohli vyhrát, ale nikdo neodešel s prázdnou. Již při
zápisu dostali soutěžící malý dárek a samozřejmě po soutěži na každého čekal balíček
dobrot, který osušil poslední slzičky po nepovedeném startu. Také rodiče a přihlížející
si s občerstvením přišli na své. Navzdory chladnému počasí to bylo velmi vydařené od-
poledne. M. F.

Víte, že i zvířata mohou slavit svátek? Žáci naší
školy si už několik roků spolu s lidmi na celém světě
připomínají 4. říjen jako Světový den zvířat. V minu-
lém školní roce se žáci poprvé zapojili do oslav
Světového dne zvířat aktivně a porovnávali, který

✁

třídní kolektiv umí vytvořit nejhez-
čí nástěnku s tématem „zvířata“.

V tomto školním roce se už něk-
teří žáci nemohli 4. října ani do-
čkat. Vyšperkovali nejen nástěnky,
ale celé třídy, dokonce si mohli do-
nést do školy i své domácí mazlíč-
ky. Porota složená z žáků, která
měla hodnotit výzdobu, jen těžce
vybírala vítěze, vždyť všechny tří-
dy byly tak kouzelně „živočišné“.

Mgr. Hana Demlová
ZŠ dr. M. Tyrše,

Hlučín

SVùTOV¯ 
DEN ZVÍ¤AT
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NABÍDKA AKCÍ
DOMU DùTÍ A MLÁDEÎE

V HLUâÍNù
LISTOPAD

6. 11. - sobota
II. KOLO LIGY STOLNÍHO TENISU

- o zlatý pohár celoroční soutěže
- prezence: 8.30 - 9.00

- začátek: 9.00 hod.
- startovné: 20 Kč

8. 11. - pondělí
ZAMYKÁNÍ LESA

- rozloučení s létem, Pánem lesa a zvířátky
- určeno pro děti a rodiče

- s sebou: lampiónky, ať vidíme na cestu
- sraz před DDM v 16.00 hod.

- bližší informace v DDM

12. 11. - pátek
TURNAJ V SOFT SQUASHI

„O babiččin štrúdl“
- začátek: od 15.00 hod.

- s sebou: sportovní oblečení
- startovné: 30 Kč

přihlášky v DDM do 10. 11.

Dům dětí a mládeže
Zámecká 6, 748 01 Hlučín

(595 041 156)
e-mail: ddmhlucin@volny.cz

www.ddmhlucin.zde.cz

13. 11. - sobota
VÝPRAVA ZA KAMENNÝMI POKLADY

- mineralogie -
- určeno dětem od 9-ti let

- sraz v 6.20 hodin
na vlakovém nádraží v Hlučíně

- návrat v 19.10 ČD Hlučín
- s sebou: svačinu, věci na lítačku

- bližší informace na letáčku
- cena: 120 Kč

přihlášky v DDM do 10. 11.

26. 11. - pátek
HLUČÍNSKÝ SLAVÍČEK

soutěž v sólovém zpěvu lidových
nebo umělých písní bez hudebního doprovodu

- pro děti předškolní, 1. a 2. tříd
(každou školu mohou reprezentovat

2 děti v každé kateg.)

- prezence: 13.00–13.30 hod.
- zahájení soutěže: 13.30 hod.

- pro vítěze jsou připraveny diplomy
a drobné pozornosti, ostatní zpěváčci

obdrží účastnické listy
písemné přihlášky zašlete na adresu

DDM Hlučín
nejpozději do 23. 11.

P¤IPRAVUJEME NA PROSINEC

● 4. 12. Mikulášská nadílka v DD Vrbno
p. Pradědem ● 6. 12. Mikulášská nadílka
v DDM Hlučín ● 10.–12. 12. Mezinárodní tur-
naj ve florbalu ● 15.–16. 12. Vánoční hrátky,
Liga stolního tenisu ●

„Hasiči jedou, stříkačku vezou, poproste je kama-
rádi, oni vás svezou.“

Takto si prozpěvovaly děti po zajímavé ukázce ha-
sičů, kteří přijeli dětem předvést a přiblížit svou čin-
nost v akci. Ale vraťme se na začátek. Děti se obléka-
jí v šatně na vycházku a co to? Ve školce houká siré-
na - „Hoří“ - cvičný poplach. Honem všichni ven před
budovu školy. Už slyšíme houkání hasičského auta.
Hurá, už jedou! Hasiči rozmotávají hadice a voda stří-
ká na určený cíl. Děti nadšeně tleskají. Ukázka ale 
pokračuje předvedením akrobatického výstupu jed-
noho ze členů hasičského sboru. Velmi rychle se 
dostal nahoru po dlouhém žebříku, který se používá
při záchraně životů ve vysokých domech. Děti s ob-
divem vykřikují a opět radostně tleskají. Jeden „malý
dobrovolník“ z řad odvážných chlapců si zahrál na ra-
něného, kterého hasiči zachraňují ve speciálních na-
fukovacích nosítkách. Zajímavá byla ukázka velkých
automatických kleští a stříhacích nůžek na plech.
Děti si  mohly  prohlédnout  hasičské  auto  i v ka-
bině  pro řidiče. Tam bylo zajímavostí! Nejodvážnější
chlapci si nechali nasadit protipožární helmu, ale pro
jistotu jen na chvilku. Ukázka se všem líbila, děti by-
ly nadšené a jako poděkování a odměnu nakreslily ha-
sičská auta. Paní učitelky výkresy předaly panu
Beinhauerovi, který akci velmi poutavě se svými 
kolegy pro děti připravil a předvedl. Tímto jim všich-
ni děkujeme a těšíme se na jejich další návštěvu.

Další zajímavá akce zrovna v naší mateřské škole
probíhá. Na chodbě u papírového hradu si dali pod-
zimní sraz pohádkoví i létající draci a dráčci severáč-
ci. Létají sem a tam, jsou veselí i strašidelní a těší se
Vaši návštěvu. Přijďte si je prohlédnout. Všechny 
srdečně zveme na výstavu našich „návštěvníků“, 
které si děti nakreslily a vyrobily doma se sourozenci
a rodiči. Jana Frydrychová,

učitelka MŠ

Hasiãi v matefiské ‰kole
Hluãín Severní ulice

cena/rok ZÚ věk den hodina 1. sch.

330/330 ANGLIČTINA HROU I. od 5 let PO 13.00–14.00 4/10
330/330 ANGLIČTINA II. začátečníci PO 14.00–15.00 4/10
330/330 ANGLIČTINA III. pokročilí PO 15.00–16.30 4/10

– DRAČÍ DOUPĚ od 13 let PO 15.45–17.45 4/10
400 FLORBAL - těl. Hornická od 8 let ST 16.30–18.00 6/10
400 HRA NA FLÉTNU I. od 7 let ÚT 14.00–15.00 5/10
400 HRA NA FLÉTNU II. pokročilí ÚT 15.00–16.00 5/10
400 HRA NA KYTARU I. začátečníci ST 15.00–16.00 6/10
400 HRA NA KYTARU II. pokročilí ČT 15.00–16.30 7/10
400 HUDEBNÍ A POHYBOVÉ od 4 let ČT 14.30–15.30 7/10

AKTIVITY
450 JACHT KLUB - SRA Hlučín od 8 let ST 17.00–19.00 6/10

těl. gymnázia
400 JUDO I. od 6 let ST 16.00–17.00 6/10
400 JUDO II. pokročilí ST 17.00–18.00 6/10

400/400 KERAMIKA pro děti a dospělé od 7 let ÚT 15.30–17.00 5/10
400 KLUB MALÝCH od 8 let ÚT 15.00–17.00 5/10

DEBRUJÁRŮ I. + II.
500 LETECKÝ A LODNÍ MODELÁŘ od 9 let ČT 15.30–17.30 7/10
400 MODERNÍ TANEC od 10 let ČT 17.30–18.00 7/10

těl. gymnázia
400 NĚMČINA hrou od 8 let ÚT 15.00–16.00 5/10

400/400 NETRADIČNÍ VÝTVARNÉ od 7 let ČT 14.30–16.30 7/10
TECHNIKY

400 RINGO + sport. hry od 8 let ST 15.00–16.30 6/10
těl. Hornická

350 RYBÁŘSKÝ od 8 let PO 15.00–17.00 4/10
400 RYTMIKA – těl. gymnázia od 6 let ST 14.30–16.00 6/10
350 SPORTOVNÍ RYBÁŘSTVÍ od 8 let PO 15.00–17.00 4/10
400 STOLNÍ TENIS - PO 16.00–18.00 4/10
300 ŠACHY - ST 15.00 - 17.00 6/10
400 TAEKWON - DO od 9 let ČT 16.30–18.00 7/10

Dům dětí a mládeže
Zámecká 6, 748 01 Hlučín

(595 041 156)
e-mail:

ddmhlucin@volny.cz
www.ddmhlucin.zde.cz

NABÍDKA KROUÎKÒ
2004/2005

ZÚ Klub debrujárů, florbal a ringo - sport. hry - činnost do 30. 4. 2005

BABY ŠKOLIČKA (nabídka pro maminky s dětmi)

úterý: 8.30 - 10.00 hod. pro děti od 12 - 18 měsíců
12.00 - 13.30 hod. pro děti od   6 - 12 měsíců

Kontakt: Lenka Paprskářová, tel.: 604 541 161
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Volby do zastupitelstev krajů upravuje zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do
zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů a vyhláška č. 152/2000 Sb.,
o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do za-
stupitelstev krajů a o změně některých zákonů

Volby do zastupitelstev krajů se budou konat ve dnech 5. a 6. listopadu
2004, a to pouze na území České republiky. Dne 5. listopadu (pátek) se bu-
de hlasovat od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 6. listopadu 2004 (sobota) se
bude hlasovat od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

Členové zastupitelstva kraje jsou voleni na dobu 4 let. Do zastupitelstva
Moravskoslezského kraje se bude volit 65 členů.

Právo volit do zastupitelstva kraje má státní občan České republiky:
●  který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
●  je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvo-

du kraje,
●  nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva.

Právo být volen do zastupitelstva kraje má každý volič:
●  který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let,
●  je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvo-

du kraje,

●  nenastala u něj překážka ve výkonu volebního práva.

Hlasování do zastupitelstev krajů probíhá ve stálých volebních okrscích.

Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné.

Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní ob-
čanství České republiky platným občanským průkazem nebo cestovním pa-
sem České republiky.

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky,
nebude mu hlasování umožněno.

Voliče, který není zapsán ve výpisu ze stálého seznamu a který prokáže své
právo hlasovat ve volebním okrsku, okrsková volební komise dopíše do výpi-
su ze stálého seznamu dodatečně a umožní mu hlasování.

Volič obdrží ve volební místnosti úřední obálku, popřípadě hlasovací líst-
ky, ze kterých 1 vloží v prostoru určeném k úpravě hlasovacích lístků, do té-
to obálky. Na hlasovacím lístku může zakroužkováním pořadového čísla nej-
výše u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Úřední obálku pak vloží do volební schránky před
okrskovou volební komisí.

OZNÁMENÍ
o dobû a místû
konání voleb

do zastupitelstva kraje
Starosta města Hlučína podle § 27

zákona č. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajů

a o změně některých zákonů,

o z n a m u j e :

1. Volby do zastupitelstva kraje Moravskoslez-
ského se uskuteční

dne 5. listopadu 2004 od 14.00 do 22.00 hodin
dne 6. listopadu 2004 od 8.00 do 14.00 hodin

2. Místem konání voleb

ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Domu dětí a mládeže
v Hlučíně, Zámecká 285/6, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně, v ulicích Bochenkova, Celní,
Dlouhoveská, Farní, Hrnčířská, Mírové náměstí, Na
Valech, Na Krásné Vyhlídce, Opavská, Ostravská,
Pode Zdí, Promenádní, Růžová, U Bašty, U Cihelny,
Úzká, Zámecká

ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost v budově Základní školy dr.
Miroslava Tyrše v Hlučíně, Tyršova 1062/2,
Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně, v ulicích Dr. Ed. Beneše, Gen.
Svobody, Hluboká, Komenského, Na Včelínku, Škol-
ní, Tyršova, U Stadionu, Zahradní

ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín
- Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně, v ulicích Dukelská, Jaroslava
Seiferta, Okrajová

ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín
- Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně, v ulicích Boční, Dělnická,
Družební, Kosmonautů,  Lelkova, Mánesova,
Mládežnická, Na Závodí, Rovniny, Slovanská,
Svornosti, U Vodárny

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost v budově Kulturního domu
v Hlučíně - Bobrovníkách, Požárnická 129/32,
Hlučín - Bobrovníky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně - Bobrovníkách a na ulicích
Hrabová a Malánky

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín
- Rovniny, Cihelní 1417/8, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně, v ulicích 28. Října, Ivana
Olbrachta, Jasénky, Jilemnického, Marie Majerové,
Okružní, Písečná, Vladislava Vančury 

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost v budově Kulturního domu
v Hlučíně, Ostravská 124/18, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně, v ulicích Antonína Dvořáka,
Cihelní, Čapkova, Horní, Ke Kořeni, Markvartovic-
ká, Moravská, Vinná Hora, Vinohradská, Záhumenní,
Zátiší

ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost v budově Kulturního domu
v Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín
- Darkovičky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích K Lesu,
K Mýtu, Kolejní, Kozmická, Malá, Nový Svět,
Pěkníkova, Pionýrská, U Zámečku, Vřesinská

ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost v budově Kulturního domu
v Hlučíně - Darkovičkách, Nový Svět 302/2, Hlučín
- Darkovičky
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně - Darkovičkách, v ulicích

Do Vrchu, Jandova, K Boru, Luční, Na Záplotí, Pěší,
Sadová, U Dvora, U Hřiště, U Rybníku, Za Humny

ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín
- Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně, v ulicích Krátká, Severní,
Vařešinky

ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín
- Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně v ulicích 1. Máje, Boženy
Němcové, Jana Nerudy, Jarní, Jaselská, Květná,
Pekařská, Petra Bezruče, Příční

ve volebním okrsku č. 12
je volební místnost v budově Základní školy Hlučín
- Hornická, Hornická 1266/7, Hlučín
pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému
pobytu v Hlučíně, v ulicích Čs. Armády, Hornická,
Pavla Strádala, Ve Statku

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy pro-
káže svoji totožnost a státní občanství České re-
publiky (občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky). Neprokáže-li uvedené
skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hla-
sování umožněno.

4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech vo-
leb volič může obdržet hlasovací lístky i ve voleb-
ní místnosti.

5. Volič může požádat ze závažných, zejména
zdravotních důvodů, Městský úřad v Hlučíně a ve
dnech voleb do zastupitelstva kraje okrskovou vo-
lební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena.

V Hlučíně dne 11. 10. 2004
Petr Adamec

starosta města Hlučína

INFORMACE O VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV KRAJÒ



Jedním z nejdůležitějších úkolů politické strany před volbami je pří-
prava volebního programu - cílů její politiky ve společnosti. Politické
strany, politická i nepolitická hnutí, včetně na nikom nezávislých, usi-
lující o hlasy voličů, vytvářejí volební programy různě. Vymýšlejí, tak-
tizují, vědomě slibují nemožné, nebo se prostě mýlí, protože si neuvě-
domují, co vyžaduje realizace slibu. Všichni slibují občanům prospěch,
pomoc, ochranu jejich zájmů a více peněz. Slibují zvýšit hospodářskou
prosperitu státu růstem průmyslu a zároveň ochranu životního prostře-
dí, podporu podnikatelské činnosti velkých, středních a malých podni-
katelů a živnostníků, ale zároveň zaměstnanců a jejich rodinných pří-
slušníků na mateřské dovolené, na studiích, nebo pobírajících podporu
v nezaměstnanosti. Když se ale politiků zeptáte, jak toho docílit, zjistí-
te, že jedni chtějí podpořit podnikatele snížením daní, aby byli bohatí
a mohli investovat do rozvoje firem a vytváření nových pracovních
míst, jiní říkají, že žít chce každý, a proč by podnikatel měl mít stále
víc, když pracující má stěží na bydlení a jídlo, a proto nemůže finan-
covat děti na studiích, a o novém autě, či vlastním rodinném domě mů-
že jenom snít. A proto prý musí podnikatelé platit víc, aby bylo na bez-
platné studium, či na podpory v nezaměstnanosti. K tomu všemu při-
stupuje nutnost budovat dálnice, investovat do protipovodňových opat-
ření, do ochrany životního prostředí, modernizovat armádu, zlepšit
zdravotnictví, zvýšit důchody, zlepšit činnost policie a soudů, chránit
stát před terorismem a ještě pomáhat ve světě jiným národům, aby se
navzájem nepozabíjeli. Neumím všechno ani vyjmenovat. Každopádně
tu je ještě nutnost snížit deficit státního rozpočtu, protože ten na finan-
cování toho všeho nestačí. Více vydává než přijímá, a tak zadlužuje
příští generace. Co z toho všeho udělat nejdříve a do jaké ceny jít?
Dělení politické scény na pravici a levici není jednoduché a jedno-
značné. Často to není jednoznačné ani uvnitř stran. K mnoha opatřením
nás nutí úzké politické a hospodářské spojení se světem.
Globalizovaným. Číňané prý vykupují v Česku jedno kilo použitých
plastových láhví za cenu 4 - 5 korun, odvezou je vlakem a lodí do Čí-
ny, tam z nich udělají umělé vlákno, z něj utkají látku a ušijí bundy,
které přivezou zpátky do Česka a chtějí za ně 250 - 350 korun. Jaká je
tam politika? Jeden řekne, že nemůžeme srovnávat nesrovnatelné. Jiný
řekne, že Číňan pracuje za 80 dolarů na měsíc a Čechovi je 250 málo.
A jiný Čech, který nepracuje vůbec, dostane měsíčně na rodinu sociál-
ní dávky v přepočtu za 500 dolarů, a to ho přivádí k přesvědčení, že pra-
covat po celý svůj život nebude. Kdo je schopen jakémukoliv argu-
mentu přesvědčovaného voliče odolat? Relativní pravdu mají všichni.
Konstrukce naší společnosti je pokřivená. Narovnání každého jednotli-
vého problému ovlivňuje jiné. Řešení radikální ovlivňuje extrémně
a extrém není dobrý. Extrém může být i nebezpečný.

Podle mého názoru jsou základem volebního programu podmínky
pro tvorbu hodnot včetně bezplatného vzdělání, ochrana životního pro-
středí, bezpečnost občanů a solidarita těch, kterým se daří, s těmi kte-
rým se právě nedaří. To, včetně bezplatné ( lépe řečeno solidární) zdra-
votní péče a průběžného důchodového systému, který nikdo nemůže
vytunelovat.

Dále si myslím, že společnost musí být řízena a schopnost řídit spo-
lečnost je důležitější, než napsat program plný slibů.

Společnost neuřídí ani liberální trh, ani úředník s neomezenou pra-
vomocí. Uřídí ji dobří politici, kteří budou považovat za zdroj bohat-
ství společnosti vysoce kvalifikovanou a dobře zorganizovanou práci
dělníků, techniků, ekonomů a managerů, kteří vyprodukují a produkty
prodají. Zbohatnutí jednoho okradením druhého bohatství společnosti
nevytváří. Společnost uřídí odborně fundovaní politici, kteří uhlídají ve
společnosti smír a postupně pokřivené vztahy ve společnosti narovna-
jí.

Moje programová logika zní: „Ze společného hájit společné a po-
moci tomu, kdo pomoc potřebuje a následně pomůže jiným.“

Ing. Pavol Kubuš
místostarosta města Hlučína

Česká strana sociálně demokratická
zve k volbám do krajského zastupitelstva

Kdo chce něco dokázat, musí o to usilovat.
Každý Váš volební hlas nám k tomu pomůže.

Kandidátka 
na hejtmanku kraje
PaedDr. Hana Nováčková
podnikatelka z Ostravy

Vedoucí kandidát 
za okres Opava
Ing. Pavol Kubuš
místostarosta města Hlučína

V KRAJSKÉM ZASTUPITELSTVU BUDEME PROSAZOVAT:

● zachování dostupnosti zdravotní péče pro každého občana
● bezodkladné řešení katastrofální dopravní situace ve městě Opavě a okolí
● urychlení výstavby silnice I/11 Ostrava - Hrabyně - Opava - Krnov
● budování silničních obchvatů měst a obcí na Hlučínsku a Vítkovsku
● přizpůsobení struktury vzdělávání občanů požadavkům trhu práce
● rozvoj osobnosti dětí a mládeže mimoškolními formami studia a možnost-

mi sportovního a kulturního vyžití
● podporu tradičních kulturních a společenských aktivit občanů měst a obcí
● zvýšení prevence kriminality
● podporu různých forem rekreačního a turistického vyžití (cyklostezky, 

vodní sporty, pobyty v přírodě)



KDU-ČSL nabízí ve svém volebním pro-
gramu citlivé zároveň však důsledné řešení
problémů kraje. Program je zaměřen nejen
na  rozvoj celého regionu, ale nezapomíná
ani na jednotlivce. Jeho cílem je vytvořit
podmínky pro spokojený život každého
z nás.  Již motto volebního programu: „Náš
kraj, náš domov“, vyjadřuje mnohé.

Prioritou volebního programu KDU-
ČSL je: zvýšení péče o rodinu, intenziv-
nější rozvoj malých měst a venkova
a zvýšená podpora malého a středního
podnikání.

To znamená, že:

● budeme vytvářet podmínky pro založení
rodiny, zajišťovat síť služeb, školních za-
řízení a zájmových aktivit, budeme se
věnovat seniorům, podpoříme založení
„Nadace nadaných“ pro sociálně slabší
studenty

● se zasadíme o systematické budování
a zdokonalování sítě sociálních zařízení,
o vznik „Pečovatelské dávky“ pro ty,
kteří pečují o postiženou blízkou osobu
doma

● ve zdravotnictví dosáhneme zlepšení pé-
če o pacienty, vybudování krajského
hospice

● podpoříme rozvoj vzdělávání, integraci
speciálních tříd do běžných škol, zvýše-
ní finančního ohodnocení asistentům
zdravotně postižených žáků, vznik spor-
tovní olympiády žáků a studentů

● prosadíme opětovné využívání průmy-
slových nemovitostí a snížení daně
z příjmů na 19% firmám a podnikatel-
ským subjektům v Moravskoslezském
kraji

● nepřipustíme plošné rušení venkov-
ských škol, zkvalitníme dopravní ob-
služnost

● stabilizujeme zemědělství a lesnictví,
nabídneme zvláštní školicí programy
a podpůrné instituce ke snadnějšímu zís-
kání a využití finančních zdrojů a uplat-
nění produktů na trhu

● se zasadíme o dobudování rychlostní sil-
nice R 48 od Příbora až do Českého
Těšína, dálnice D 47 od Bělotína až na
hranice s Polskem, rekonstrukci silnice
č. I/11 a návazných komunikací (zejmé-
na č. I/56 v úseku Ostrava - Opava), za-
vedeme jednotný tarifní systém: „Jeden
tarif - jedna jízdenka - jeden jízdní
řád“, budeme rozvíjet podnikatelskou
zónu v prostorách letiště Ostrava-
Mošnov

● budeme iniciovat odstraňování starých
ekologických zátěží,  budeme pomáhat
získávat prostředky z různých fondů

● v oblasti kultury zachováme grantový
program, zajistíme vznik finančních pro-
gramů pro činnost sítě knihoven, muzeí,
galerií,  divadel, atd.

Toto je zkrácená verze programu, plnou
verzi najdete na www.kdumsk.cz

P. Adamce – starosta města Hlučína

Na základě svých profesních a dlouholetých zkuše-
ností starosty města Hlučína a předsedy Sdružení obcí
Hlučínska chci svým dílem přispět k rozvoji venkova
a malých měst, abyste měli kde bydlet, aby mladí lidé
beze strachu z existenčních problémů zakládali rodiny,
aby byla každému vždy dostupná rychlá a kvalitní zdra-
votní péče, aby školy byly natolik kvalitní a blízko,
že tam Vaše děti budou chodit rády, aby děti ale i dospě-
lí měli kde trávit volný čas, aby vznikaly nové možnosti
pro ty, kdo chtějí pracovat, aby rozbité cesty neohrožo-
valy Vaše bezpečí, aby Vám stát pomohl v péči o Vaše
rodiče, prarodiče a handicapované příbuzné...

VOLÍME BUDOUCNOST

KDU - ČSL Vás zve k volbám.

Využijte jedinečnou šanci, kdy město Hlučín
může mít zastoupení v kraji

v osobě starosty města.

KDU - ČSL Vám přeje,
ať Vaše volba splní Vaše očekávání.

ing. Carbol – náměstek hejtmana

Budu vždy prosazovat stejná práva pro
všechny občany našeho kraje. Nemáme všich-
ni stejné šance, protože každý člověk je jiný,
je jedinečný. Proto záleží na tom, abychom
včas pamatovali na ty, kteří žijí s postižením,
kteří jsou nemocní či staří a abychom zajistili
všem důstojné podmínky pro život. Mým přá-
ním je, abychom se všichni v našem kraji cíti-
li jako doma.

ZVEDNĚME NÁŠ KRAJ

Kandidátku KDU - ČSL vedou: ing. Jiří Carbol, náměstek hejtmana a Petr Adamec,
starosta města Hlučína. Na dalších místech jsou odborníci z nejrůznějších oborů z celého
kraje, kteří jsou zárukou zodpovědného spravování věcí veřejných.

NÁŠ KRAJ – NÁŠ DOMOV  
KRAJSKÉ VOLBY 2004

88
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Gymnázium Hlučín ve spolupráci s opavským
úřadem práce připravuje tradiční prezentační akci
nazvanou Informa, která se uskuteční ve čtvrtek 25.
listopadu 2004 od 8 do 16 hodin v prostorách školy.

Cílem akce, v jejímž průběhu bude prezentováno
cca 30 středních škol a učilišť ze všech okresů
Moravskoslezského kraje, je seznámit žáky devátých
tříd základních škol, jejich rodiče i veřejnost s nabíd-
kou studijních a učebních oborů, vč. podmínek přijí-
macího řízení.

INFORMA se v Hlučíně pořádá již 11 let a školy se
na ní prezentují různou formou, např. pomocí infor-
mačních panelů, videozáznamů, písemných materiálů,
ukázek výrobků studentů a učňů aj. V rámci této akce
je organizován také Den otevřených dveří Gymnázia
Hlučín, a to poprvé pouze pro zájemce o studium
šestiletého cyklu.

Vzhledem k tomu, že se mě osobně nebo telefonic-
ky dotazují rodiče současných žáků 9. tříd, zda bude-
me v příštím školním roce otevírat také třídu čtyřleté-
ho studia, pokládám za potřebné této problematice vě-
novat více místa.

Již v r. 1998 jsem rodičovskou veřejnost prostřed-
nictvím Hlučínských novin informoval o tom,
že v rámci našeho projektu transformace čtyřletého
gymnázia na šestileté, který byl schválen
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR již
v r. 1993, plánujeme uskutečnit postupnou přeměnu
čtyřletého studia na šestileté tak, aby se v něm v bu-
doucnu vyučovalo ve dvou paralelních třídách 1. - 6.
ročníku, čemuž odpovídá i maximální kapacita školy
(tj. celkem 12 tříd). I přes tzv. Program optimalizace sí-
tě středních škol, který náš stanovený časový harmo-
nogram transformace pozastavil, jsme se na naší škole
nikdy nevzdali naší původní vize - vybudování úplné-
ho víceletého gymnázia.

Zkušenosti posledních let nás v tom jen utvrzovaly.

Pozorovali jsme postupné oslabování zájmu žáků
9.roč. základních škol o náš čtyřletý cyklus, o čemž
svědčí pouze 27 přihlášek v uplynulém školním roce.
Z tohoto počtu stanoveným kritériím přijímacích zkou-
šek vyhovělo v 1. kole pouze 21 uchazečů. Zbývající
počet byl doplněn teprve po 2. a 3. kole přijímacího ří-
zení. Na druhé straně zájem o šestiletý typ studia
je každým rokem trvale enormní, v uplynulém školním
roce dosáhl rekordního počtu 147 přihlášených ucha-
zečů. Ze 120 nepřijatých žáků bylo 22 se samými jed-
ničkami, naprostá většina z nich prospívá na ZŠ s vy-
znamenáním.

Nelze se proto divit tomu, že se rodiče těchto pro-
spěchově výborných žáků proti rozhodnutí ředitele
o nepřijetí odvolali ke Krajskému úřadu v Ostravě.
Tato napjatá situace dovedla pak vedení jeho odboru
školství k rozhodnutí otevřít na našem gymnáziu dru-
hou třídu šestiletého cyklu a dočasně zvýšit maximál-
ní kapacitu školy na 13 tříd. Toto rozhodnutí následně
schválila také rada Moravskoslezského kraje a poté
Ministerstvo školství ČR.

Zvyšovat celkový počet tříd však nelze donekoneč-
na. Pokud bychom měli ve školním roce 2005/ 06 kro-
mě plánovaných dvou tříd šestiletého cyklu otevřít ješ-
tě i jednu třídu čtyřletého cyklu, celkový počet tříd
by stoupl již na neúnosných 14. Tento stav by zákoni-
tě vedl ke zhoršení podmínek výuky a tím ke snížení
stávající úrovně vzdělávání. Naši studenti (zejména
pak šestiletého cyklu) dosahují v posledních letech tr-
vale výborných výsledků ve vyšších kolech středo-
školských olympiád a soutěží, o čemž svědčí např. le-
tošní 1. místa v krajských kolech olympiády v českém
jazyce, chemické a zeměpisné olympiády a další jejich
čelná umístění. Stejně tak i úspěšnost přijetí na vysoké
školy se u absolventů šestiletého cyklu dlouhodobě po-
hybuje v průměru mezi 80–90 % (viz. tištěná výroční
zpráva Gymnázia Hlučín za šk.r. 2003/04).

Pokud si má naše gymnázium v silné konkurenci
gymnázií ve velkých městech udržet tento současný
trend, musí zachovat i optimální vzdělávací podmínky.
Domnívám se, že výběr 60 žáků z cca 15 základních
škol z celého hlučínského regionu, z nichž se jejich
uchazeči na naše gymnázium každoročně hlásí, při-
bližně odpovídá počtu nadaných dětí, které disponují
žádoucími studijními předpoklady jak pro tento typ
střední školy, tak i pro budoucí vysokoškolské studi-
um.

Již před deseti lety jsme věděli, že pokud má dojít
k transformaci na úplné šestileté gymnázium, budeme
muset zastavit přijímání do 1. ročníku čtyřletého cyklu
a pouze jeho vyšší třídy nechat „doběhnout“ až k ma-
turitě. Tento okamžik tedy nastane v r. 2005 a věřím,
že žáci současného 9. ročníku (a posléze i 8. ročníku)
ZŠ, kteří si přáli na našem gymnáziu studovat, byť
s tímto rozhodnutím nesouhlasí, alespoň pochopí dů-
vody pro ně nepopulárního kroku, ke kterému jsme
museli přistoupit. Jsem si plně vědom toho, že hlučín-
ští uchazeči o studium na gymnáziu budou muset do-
jíždět v příštích dvou letech do své budoucí střední
školy do Ostravy nebo Opavy, stejně tak, jako dojíždějí
po celá desetiletí jejich vrstevníci do středních odbor-
ných škol a učilišť. Jsem však přesvědčen, že dokonče-
ní transformace na úplné šestileté gymnázium je kro-
kem správným a že již brzká budoucnost prokáže, že
byl krokem nevyhnutelným.

RNDr. Jiří Bárta, ředitel gymnázia

INFORMA 2004 na pomoc rodiãÛm a ÏákÛm

PODùKOVÁNÍ
sponzorÛm ‰kolního hfii‰tû

V Hlučíně i jeho okolí žije ještě mnoho pamětníků,
kteří s jistou dávkou nostalgie vzpomínají na „fotbá-
lek“, který hrávali na škvárovém hřišti v areálu hlu-
čínského gymnázia. Snad ještě více je ale těch, kteří
už bez oné nostalgie vzpomínají, jak se z téhož hřiště
vracívali do šaten zaprášeni vždy až za ušima, jakoby
zrovna vyfárali z šachty.

Plných patnáct let trvalo úsilí vedení školy, aby se
tento neúnosný stav změnil k lepšímu, vzniklo něko-
lik stavebních projektů na rekonstrukci školního hřiš-
tě, ale její realizace ztroskotala vždy na jediném - ani
jedna ze státních institucí (MŠMT ČR, Školský úřad
Opava, Okresní úřad Opava, Krajský úřad Ostrava)
nevyhověla každoročně opakovaným žádostem o při-
dělení potřebných investičních prostředků.

Gymnáziu pomohlo až několik sponzorů z řad ro-
dičů jeho současných studentů nebo bývalých absol-
ventů. Teprve díky jejich finančním injekcím mohla
o letních prázdninách proběhnout 1. etapa úpravy hy-
gienicky závadného povrchu hřiště a všudypřítomný
prach z něj konečně definitivně zmizel. Hřiště dosta-
lo nový asfaltobetonový kabát, který bude dočasně
sloužit ke sportování nejen gymnazistů, ale i sportov-
ně založené hlučínské veřejnosti, která ho hojně vyu-
žívala i v minulosti. Naším velkým přáním je v brzké
době dokončit i 2. etapu rekonstrukce, tj. položení
umělého povrchu. Po minulých zkušenostech jsme si
ale vědomi toho, že nebude jednoduché onen potřeb-
ný milión pro tento účel získat.

Dnes jsme však rádi, že se podařilo dokončit 1. eta-
pu, bez ní by ta druhá byla v nedohlednu. A tak chce-
me alespoň touto veřejnou formou upřímně poděko-
vat všem těm, kteří se na úpravě našeho hřiště spon-
zorsky podíleli:

p. Karlu Rickovi, jehož firma celou stavební akci
koordinovala, ing. Rudolfu Gogolínovi, p. Janu
Glombicovi, ing. Eduardovi Skabovi, p. Kristiánu
Kornerovi, p. Zdeňku Paterovi, ing. Janu Kaniovi,
p. Adolfovi Vjačkovi, v neposlední řadě také vedení
města Hlučína a Nadaci Duhová energie.

Všem jmenovaným sponzorům děkujeme za jejich
nevšední vstřícnost, pochopení a vřelý vztah k hlu-
čínskému gymnáziu.

Za pracovní kolektiv Gymnázia Hlučín

RNDr. Jiří Bárta, ředitel

Š
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Úkoly prvního kola
jsou:
1. V každé mřížce je
v každé řadě vždy jed-
no kolečko. Doplň ko-
lečko do řádku, ve kte-
rém chybí podle něja-
kého pravidla, a popiš
svůj postup.
2. Eva Bílá, Radka
Fialová a Jitka Zelená
dostaly k vánocům no-
vé svetry. Jeden byl bí-
lý, druhý fialový a ten
třetí zelený. Žádná dív-
ka nedostala svetr té
barvy, která odpovídá
jejímu jménu. Napiš,
jak byly svetry rozděle-
ny.
3. Pan Šťastný bude ob-
kládat dvě zdi kuchyně.
Zdi jsou dlouhé 4 met-
ry. Výška obkladu je 60
cm. Používá obklady
o rozměrech 40 cm
x 60 cm, mezi obklady
v pruhu nebudou meze-
ry. Kolik obkladů musí
koupit? Kolik Kč za-
platí za nákup materiá-
lu, jestliže jeden obklad
stojí 75 Kč ?

KOSOâTVEREC
Kabinet matematiky při ZŠ Hlučín, Hornická zahaju-

je 17. ročník korespondenční soutěže KOSOČTVEREC
pro žáky 4. a 5. tříd. Zadání prvního kola získají žáci

od svých třídních učitelů, nebo od vyučujících matema-
tiky. Ukončení prvního kola je 10. listopadu 2004.

V loňském školním roce se do soutěže zapojilo 175
žáků ze 17 škol Hlučínska. ZVÍTĚZILI Petra Miketová
ze ZŠ Hlučín, Hornická a Michal Kubík ze ZŠ  Vřesina.

Započítejte si s námi. Další kola a jejich řešení pak najdete na našich webových stránkách:
www.zshornicka.cz
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ZAâALA VELKÁ SOUTùÎ ZÁKLADNÍCH ·KOL   ZNÁ· – UMÍ· – DOKAÎ
V PRVNÍM KOLE SE MEZI SOBOU ST¤ETLY

VYROVNAN¯ SOUBOJ
rozhodl divák a „Hra na riziko“

Čtyři pohybové disciplíny, plné převleků a zajímavých úkonů prověřily jednotlivá družstva, jak jsou šikov-
ná. Tři členové z každého družstva pak dokazovali svoje znalosti coby „Chytrálci“ a odpovídali na kvízové otáz-
ky. Souboj to byl věru vyrovnaný, diváci fandili a povzbuzovali svá družstva z plných plic. V povzbuzování
jednoznačně vedli diváci ze ZŠ Rovniny, kterých přišlo viditelně více. V závěru do hry vstoupili dva vyloso-
váni diváci, kteří si zahráli pexeso. Vítěz získal pro své družstvo důležité tři body, ale co bylo nejdůležitější, že
ve hře zvané „riziko“ kapitáni družstev sázeli své body na toho, kdo vyhraje diváckou soutěž. Kapitán družstva
ZŠ Hornická silně zariskoval, ale jak se říká odvážnému štěstí přeje, a tak v závěrečném sčítání získal pro své
družstvo 10 bodů navíc (za správný tip se dával dvojnásobek vložené částky). Do dalších bojů soutěže ZUD si
odnesla ZŠ Hornická  celkem 28 bodů a ZŠ Rovniny 14 bodů.

10. listopadu proti sobě nastoupí ZŠ dr. Miroslava Tyrše a ZŠ Rovniny.

ZÛstat ãlovûkem
Památník Terezín již tradičně vyhlašuje počát-

kem roku výtvarnou a literární soutěž pro žáky
a studenty škol. V roce 2004 se nechali účastníci
inspirovat myšlenkou, která se stala zároveň ná-
zvem VIII. ročníku - Zůstat člověkem. Motto vý-
tvarné soutěže „Činy svědčí o lidech“ inspirovalo
i žákyni 9. ročníku ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín
Renátu Kučerovou. Získala ocenění, věcnou od-
měnu a její plakát s názvem „Proč“ je uveden v ka-
talogu soutěže.Tak jako celá řada dalších děl varu-
je před chováním a činy v nejrůznějších situacích
současných dnů.

Mgr. Marie Václavíková,
učitelka Vv,

ZŠ dr. M. Tyrše, Hlučín

Renáta Kučerová, ZŠ Hlučín, II. kategorie. ,,Proč?“

FUTSALOV¯ 
MARATÓN

Ve dnech 18. - 20. srpna 2004
proběhl ve sportovní hale Hlučín
pokus o vytvoření Českého rekor-
du ve futsale. 22 nadšenců si dalo
za úkol hrát nepřetržitě po dobu 50
hodin. Ve středu 18. 8. 2004
v 15.00 hodin tak byl zahájen his-
torický zápas mezi mužstvy Tygrů
a Tučňáků. Hrálo se podle pravidel
futsalu. Na celý průběh dohlíželi
pozorovatelé z agentury Dobrý
den. Po celou dobu byly k vidění
lité boje o každý míč a na obou
stranách spousta krásných gólů.
A skutečně se podařilo. 20. 8. 2004
v 17.00 hodin byl zápas po 50 ho-
dinách ukončen. V utkání padlo 1
811 gólů a nový český rekord byl
na světě.

Rádi bychom tímto poděkovali
všem, kteří jak finančně, tak mate-
riálně pomohli zabezpečit tuto
dlouhou, náročnou a fyzicky a psy-
chicky velmi vyčerpávající akci:

MUDr. Marie Dočkalová, firma
Karel Tománek, stavební firma
Karel Ricka, elektro Krupa, řeznic-
tví Roman Goj, restaurace PER-
LA, Radniční sklípek, restaurace
HEVIL, drogerie Rykaluk, droge-
rie Paschek, paní Viera Petrášová,
firma Perstav, pan Josef Majtan,

P. B.

HLUâÍSK¯ VODNÍK
V prostorách hlučínského jezera na vleku vodního

lyžováni se uskutečnilo dne 25. 9.  2004 ukončení
sezóny vodního lyžování. Ski Club Hlučín a TTI -
Group Ostrava uspořádali zábavné odpoledne
v maskách pro příznivce vodních sportů. Za krásné-
ho počasí mohli diváci vidět, jak brázdí vodní hladi-
nu vodníci, rusalky, čarodějnice, berušky a jiná stvo-
ření, velmi přesvědčivě vypadal ,,bezdomovec“,
z kterého se vyklubal člen TTI -Group. Předváděli
své umění - salta, výskoky a obraty na vodních ly-
žích a wakeboardech. Odpoledne se vydařilo, v přá-
telské pohodě u táboráku jsme se rozloučili se slun-
cem, vodou a příští rok nashledanou. 

Ski Club Hlučín a TTI- Group Ostrava.
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pátek 5. 11. a sobota 6. 11. v 19.30 hod.
Zrůda MN
Film USA - psychologický, kriminální. Skutečný příběh
masové vražedkyně

sobota 6. 11. a neděle 7. 11. v 17.00 hod.
Hellboy MP
Film USA - dobrodružný horor. V pekle ho nechtěli, tak
přišel mezi nás. V hlavní roli John Hurt a Karel Roden.

pátek 12. 11. a sobota 13. 11. v 17.00 hod.
Gartfield ve filmu MP
Film USA - rodinná komedie v českém znění.

pátek 12. 11. a sobota 13. 11. v 19.30 hod.
neděle 14. 11. v 17.00 hod.
Terminál MP
Film USA - romantická komedie. Život čeká. V hlavní
roli Tom Hanks.

úterý 16. 11. v 19.00 hod.
středa 17. 11. v 17.00 hod.
Stepfordské paničky MP od 12 let
Film USA - hororová komedie. Manželky ve Stepfordu
mají tajemství. V hlavní roli Nicole Kidmanová.

pátek 19. 11. v 19.30 hodin, 
sobota 20. 11. v 17.00 hodin a 19.30 hodin,
neděle 21. 11. v 17.00 hodin
Sexbomba od vedle MP od 12 let
Film USA - romantická komedie. Studentská komedie
typu prci, prci, prcičky.

neděle 21. 11. v 15.00 hod.  Představení pro děti
Povídání o pejskovi a kočičce
Pásmo kreslených pohádek o oblíbeném pejskovi a ko-
čičce.

pátek 26. 11. v 19.30 hod.
sobota 27. 11. v 17.00 a 19.30 hod.
Holky to chtěj taky 2 MP od 12 let
Film SRN - pokračování úspěšné komedie. 
V českém znění.

neděle 28. 11. v 17.00 a 19.30 hod.
Horem pádem MN
Film ČR - komedie, která vás rozpláče. Drama, které vás
rozesměje. V hlaví roli Petr Forman, Jiří Macháček,
Emília Vašáryová a další.

Poprvé v Hluãínû!
(premiéra červenec 2004 - Praha)

Jedinečná ukázka mistrovského
hereckého umění hlavních představitelek

Ivany Chýlkové a Evy Holubové.
Kulturní centrum Vám představuje divadelní

hru Richarda Nelsona „MADAME Melville“,
která se koná 5. 11. v 19.00 hod.

v Kulturním domě Hlučín.
Předprodej vstupenek v IC Hlučín (595 041 617).

– akce listopad –
SPOLEČENSKÉ AKCE :

5. 11. v 19.00 hodin
„ MADAM MELVILLE“ 
Tvář, slova a intimní doteky první lásky, 
na kterou nejde zapomenout celý život. 
Pražské divadelní představení s Ivanou 
Chýlkovou, Evou Holubovou a dalšími herci

11. 11. v 15.00 hodin
Společenský podvečer 
Ústavu sociální péče Hlučín

AKCE PRO DĚTI :
4. 11. v 8.30, 9.45, 11.00 hodin

Michal Nesvadba „Michal je PAJDULÁK“
Představení pro MŠ a ZŠ

ve 13.00 hodin
Představení pro MŠ i veřejnost; 
prodej vstupenek hodinu před akcí

VÝSTAVY :
15. 10. - 14. 11. 

Výstava velkých poštovních známek
Jaroslava Malíka

15. 10. v 18.30 hodin
Vernisáž v Evangelickém kostele 

Evangelický kostel otevřen každou neděli od 14–17 ho-
din nebo telefonicky na telefonním čísle 
595 043 381, 775 671 811.

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:

1. 12. Znáš, umíš, dokaž - KD Hlučín
3., 4. a 5. 12. Závěrečné kolony tanečních kurzů
20. 12. Znáš, umíš, dokaž - závěrečné finále
21. 12. Travesti skupina SCREAMERS
27. 12. Vánoční koncert 

v kostele sv. Jana Křtitele

Program Kina Mír Hluãín na listopad 2004

KC HLUâÍN se pfiedstavuje
V rámci našeho před-

stavování činnosti KC
Hlučín, se nyní podívá-
me na činnost Kulturní-
ho domu Hlučín, který
je jeho součástí. Proto
jsme položili několik
otázek jeho vedoucímu
panu Miroslavu Houž-
vičkovi.

● Pane vedoucí, můžete nám stručně sdělit, jak vypadá
příprava na sezónu v kulturním domě ?

Na tuto otázku, tak jak byla podána, je složité odpo-
vědět, neboť co je to sezóna v kultuře?

Bez nadsázky, není měsíc v roce, kdyby se nic v ob-
lasti kultury v Hlučíně nedělo.

Co se týká přípravy, uvedu Vám příklad:
Den dětí, který se konal 30. května, pro nás nekončí.

Nastává zhodnocení a příprava na další Den dětí v násle-
dujícím roce. A tak podobně je to u všech akcí.
● Na co se mohou v oblasti kultury těšit občané do kon-
ce letošního roku a na co v roce 2005?

Do konce letošního roku se ještě mohou těšit na diva-
delní představení Madam Melville s Ivanou Chýlkovou
a Evou Holubovou  v hlavních rolích (5. 11. v 19 hod.).

V lednu připravujeme novoroční koncert v kostele
sv. Jana Křtitele, pro školy je zajištěno na 3. ledna před-
stavení Pan Kaplan má stále třídu rád, tradiční dětský
maškarní ples s Hopsalínem a samozřejmě stále více ob-
líbený Ples Hlučína.

V únoru Country ples s Karavanou a výukou country
tanců, na březen se již dnes připravuje XXI. ročník
Hlučínské lilie.

Připravujeme velmi žádané zájezdy na muzikály
do Prahy (pravděpodobně Excalibur - březen, resp. du-
ben), v říjnu na muzikál Cats.

Nezapomínáme ani na milovníky vážné hudby – mo-
hou se těšit na vystoupení smyčcového kvarteta a dále
budou i různorodé výstavy v KD.

V první  polovině  roku  v KD Hlučín se dojednává
vystoupení p. Zuzany Bubílkové a velmi žádané divadlo
Háta s novým programem a nezapomněli jsme ani
na Screamers, dále je v prosinci v jednání koncert zná-
mého pěveckého sboru Boni Pueri, atd. atd.

Podle nové koncepce se chceme zaměřit na široké
spektrum obyvatelstva Hlučína, které budeme zapojovat
do programů z „domácí provience“, jako Dětský den,
Indiánský den, Hlučínská velryba, Hlučínská flotila, Děti
dětem, a další. Zajišťujeme programy pro gymnázium,
základní školy a mateřské školky i podle jejich požadav-
ků.
● Akcí je tedy dost, s jakým týmem tyto akce zvládáte?

Na tuto otázku Vám velice rád odpovím. Tak tedy
v KD Hlučín pracují tito lidé, které bych občanům rád
představil: vedoucí KD p. Miroslav Houžvička, kulturní
referent p. Monika Pokorná, technický pracovník
p. Stanislav Kokeš, aranžérka p. Libuše Štachelová a pak
jsou lidé, které využíváme na práce podle potřeby – zvu-
kař p. Milan Jačanin, pokladní p. Sylva Hřivnacká, šat-
nářky p. Marie Halkinová a Anna Gaidová, zřízenci
pp. Miloslav Valla, Karel Prudil a Jiří Mušálek. Celý ten-
to tým je připraven zajišťovat akce v kterýkoliv den
a v kteroukoliv hodinu!! Při velkých akcích, např.
Zámecké slavnosti, Setkání chrámových sborů, Ples
Hlučínska atp. se zapojují všichni zaměstnanci
KC Hlučín. Práce v kultuře je časově neomezena a všich-
ni zainteresovaní jsou si toho vědomi, jinak by tuto prá-
ci nemohli vykonávat.
● S jakou odezvou se setkáváte při organizování kurzů
v KD a které to jsou?

Kurzy se pořádají pro všechny věkové kategorie, jsou
to: jazykové kurzy (němčina a angličtina pro začáteční-
ky i pokročilé), taneční kurzy pro mládež (letos jsme pro

velký zájem otevřeli 3 kurzy), jóga, orientální tance, ae-
robic pro dospělé, step aerobic, taneční pro manželské
a přátelské páry, mažoretky a sportovní tanec pro děti.
Mimochodem, naše mažoretky jsou objednávány na ak-
ce v okolí Hlučína a tanečníci z kurzu sportovního tance
dosahují výrazná ocenění na celorepublikových taneč-
ních soutěžích, což je určitě i zásluha lektora tanečních
kurzů p. Milana Kysučana. Ve všech kurzech je dostatek
zájemců a v některých už nelze vyhovět dalším poža-
davkům. K tomu bych rád podotknul, že kurzy, které bu-
dou ve školním roce otevřeny, jsou s dostatečným před-
stihem zveřejněny jak v Hlučínských novinách, tak i for-
mou propagace, ale tradicí je nechávat přihlášení na po-
slední chvíli. V případě, že je možno vyhovět, pak jed-
náme s lektory o dalších kurzech, ale ne vždy - i z kapa-
citních důvodů KD - lze vyhovět. Za poslední dva roky
jsme pro zájem kurzistů otevřeli kurz orientálního tance
a step aerobic. V případě dětských kurzů nechceme kon-
kurovat, jak už název napovídá, Domu dětí a mládeže,
kde je nabídka kurzů pro děti bohatá.
● Občané taky poukazují na výši vstupného, které se
zvýšilo..

Vstupné se odvíjí od nákladů a ty jsou rok od roku
vyšší, myslím tím honoráře účinkujících, doprava, uby-
tování, elektrická energie, plyn, aj... Zásluhou dotací
od „Města Hlučína“ se nemusí KD Hlučín pronajímat ji-
ným firmám pro každodenní podnikatelskou činnost, kte-
rá by KD Hlučín dostala na úroveň nevhodnou pro kul-
turní vyžití občanů.
● S jakým zájmem místních občanů se setkáváte u jed-
notlivých akcí?

V rozsáhlé nabídce Kulturního centra resp. KD si kaž-
dý může vybrat tu svou „kulturu“. Naším cílem je spo-
kojenost občanů Hlučína, ale je jasné, že nemůžeme vy-
hovět všem. Já sám mám v Hlučíně hodně přátel všech
věkových kategorií a rád přijmu jejich kritiku nebo ná-
pady na zlepšení. Velice nás těší, když lidé, které jsme
neznali, nám přijdou bez emocí sdělit své poznatky.

Chtěl byste čtenářům pomocí našich novin něco sdělit
na závěr?

Ano, chtěl bych znovu apelovat na občany, přijďte
do KD a sdělte nám svoje postřehy z akcí konaných KC
resp. v KD. Přijďte nám sdělit, co ještě v oblasti kultury,
podle Vás, bychom mohli zkusit, co Vám utkvělo v pa-
měti na dovolené třeba i v zahraničí, rádi si s Vámi do-
hodneme schůzku...

Úplně na závěr bych chtěl poděkovat všem obča-
nům za jejich ochotu, za toleranci, spolupráci a po-
chopení při konání „venkovních akcí“ ve městě.

P¤IPRAVUJEME NA PROSINEC
3. 12.–4. 12.Kočičí žena ● 5. 12. Hvězda Betlémská ● 7. 12.–8. 12. Příběh žraloka ● 10. 12.  Vymítač ďábla 2
● 12. 12. Duše jako kaviár ● 17. 12. Svět zítřka ● 18. 12.–19. 12. U nás na farmě ● 18. 12.–19. 12. Vesnice ●
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HLUâÍNSK¯ PIVOVAR
– restaurace v pfiízemí

PO–PÁ menu 55 Kč
výběr z více jídel.
minutová kuchyně do 21 hod.
možnost platby stravenkami

AKCE: oslavy do 40 osob

ČEPUJEME: světlý Avar, 
tmavý Avar, 
Ostravar 12°
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RESTAURACE KASKÁDA
Zveme Vás na 

na‰e tradiãní 
VVEEPP¤¤OOVVÉÉ  HHOODDYY  

ve dnech
19., 20. a 21. listopadu.

Zabijačku si můžete koupit
také domů.

Rezervaci na místa na tel.:
608 721 693.

Těšíme se na Vás!

● Pronajmu garáž v RD 
i celoročně. 

Tel.: 595 043 639

GEOMETRICKÉ PLÁNY,
VYTYČOVACÍ PRÁCE

GEODETICKÁ
KANCELÁ¤

„MIKROAREA, s. r. o.”

HLUČÍN, ČSA 13A
(v areálu Stavebnin Jednoty)

tel.: 736 627 081,
604 234 626

Aktuální informace
o kulturních
programech

na Hlučínsku

www.hlucinsko.info
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46. KOLO âTENÁ¤SKÉ SOUTùÎE
Milí čtenáři,
vítáme vás v novém kole naší soutěže. Jsme potěšeni, že k nám do redakce přichází spousta odpovědí a že se tak nejen snažíte zkusit své štěstí, ale zároveň si dá-
te práci s vyhledáváním správných odpovědí. A jaká vlastně byla ta poslední? „Schreibersdorf je německý název obce Hněvošice.“
Tentokrát byly připraveny tři ceny pro tři výherce. A zde je máme: 1. cena – Tomáš Peršák, 2. cena – Ing. Josef Horenek, 3. cena – Martina Kotzurová

Srdečně gratulujeme
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Sponzorem dnešního kola je
Da & Da Úklidové služby

Svornosti 1, 748 01 Hlučín
Tel.: 595 041 302, 732 522 388; e-mail: Hritzova.Da-Da@seznam.cz

Máte příliš mnoho práce nebo Vám vaše zdraví dělá už příliš velké potíže při denním nebo týdenním úklidu Vaší firmy
nebo domácnosti? Jsme zde MY. Rádi Vám pomůžeme řešit Vaše starosti s úklidem. Máme již 10-leté zkušenosti v oboru
jak pro firmy, tak i pro domácnosti. Záleží pouze na Vás pro jaký rozsah úklidu se rozhodnete. Jsme zde pro Vás.
Poradíme a budeme respektovat Vaše přání.

Nabízíme úklid ve firmách, domácnostech i pro starší osoby:
➪ mytí oken ➪ celkový úklid, dle potřeby a přání zákazníka ➪ úklid po večírcích, oslavách
➪ úklid po řemeslných a malířských pracích ➪ praní záclon ➪ žehlení atd.

➪ jednorázově i na neurčito ➪ serióznost zaručena

běžný úklid 1 hod. 80 Kč m2 =    8 Kč až 10 Kč
úklid po malování 1 hod. 160 Kč m2 =   16 Kč
mytí oken 1 ks =   40 Kč až 90 Kč

Praní záclon, žehlení dle dohody. Cena bude stanovena dohodou. Nejsme plátci DPH.

Sponzorská firma nabízí pro 3 výherce čisticí prostředky dle vlastního výběru 
v drogerii Rykaluk (Cihelní 40 A, Hlučín - za autosalonem RENAULT) nebo úklid 
v následujících cenách: 1. cena: 350 Kč ● 2. cena 300 Kč ● 3. cena 250 Kč

PŘIVÍTALI JSME
Adéla Šafránková

JUBILANTI
Josef Lamich, Lucie Břemková, Viléma Dudková, Gertruda

Lasáková, Cecilie Křonová, Eliška Weisová, Jan Kaštovský, Marie

Beinarová, Marie Starzinska, Marie Jurčeková, Josefina Lessniaková,
Anna Grundová

ROZLOUČILI JSME SE
Hildegarda Lamichová

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

Listopad 2004

Správné odpovědi zasílejte
na adresu redakce nejpozději
do 17. listopadu 2004:

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA ZNÍ:

Ve kterém roce byly
vybudovány hradby
okolo Hluãína?

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


