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Pětadevadesátileté Anně 
Dudkové a o čtyři roky mladší 
Olze Schovánkové byl v červenci 
popřát k narozeninám starosta 
David Maňas. Foto: J. Harazinová

Poslední červnovou sobotu se u jezera ko-
nal turnaj ve Streetbasketbalu (článek str. 
14).  O několik dnů dříve se pak na hlučín-
ském náměsti předvedli dánští gymnasté 
(vlevo dole, více str. 13)

Škola volá, Vašek Menšík 
(6) se už koncem srpna 
připravoval na svůj velký 
den. I on v těchto dnech 
poprvé míří do školy.

Hlučín žil během léta 
sportem. Dálkoví 
plavci závodili ve vo-
dách jezera a volejba-
lový areál u haly patřil 
tradičnímu turnaji 
Hlučínská smeč. 
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Vážení spoluobčané, 

Většina z nás má za sebou dovolenou, děti se vrátily do škol, 
život se opět vrací do běžných pracovních kolejí.
Mnozí z vás vyjeli mimo Hlučín, mnozí z vás využili místních 
možností, cyklostezek, muzea, koupališť.  Mnozí z vás (právem) 
poukazují na situaci kolem Hlučínského jezera. Trápí vás, že se 
tam nic neděje, že se tam jakoby zastavil čas, že tam chybí sklu-
zavky, tobogány a další atrakce, které už jsou jinde běžné.
Ztotožňuji se s vámi, znám ten problém a pracujeme na jeho 
řešení. Snad jsme se konečně pohnuli kupředu a v současné 
době dochází k převodu jezera z České republiky (zastoupené 
Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových) na město 
Hlučín. Tato záležitost nám dosud svazovala ruce a nemohli 
jsme s jezerem dále nakládat. V současné době jsme zahájili 
hledání strategického partnera, abychom mohli potenciál jezera 
plnohodnotně využívat ke spokojenosti jak turistů, tak přede-
vším vás, občanů Hlučína. 
Snad to způsobila právě doba dovolených, kdy je všechno jinak, 
dochází k různým změnám a musíme řešit i věci, které jinak 
neřešíme, spíše to ale zavinil úředníky špatně pochopený záměr, 
že došlo k chybnému osazení dopravního značení na ulici Školní. 
Upřímně se omlouvám všem, kterých se to týká, za způsobené 
těžkosti a věřím, že je v tomto okamžiku již vše napraveno.

Závěrem něco příjemnějšího a pro nadcházející období důleži-
tého:
V prvních školních dnech přeji vám, rodičům, trpělivost a shoví-
vavost s vašimi ratolestmi. Dětem pak přeji mnoho úspěchů ve 
školním roce 2007/2008 a zejména prvňáčkům příjemně prožité 
první usednutí do školních lavic.

Ing. David Maňas
starosta

Slovo starosty
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Zajímá vás cokoliv ze života města?
Neváhejte a napište své dotazy.
Zástupci radnice budou v HN rea-
govat jen na podepsané otázky. 
Dotazy směrujte na mail: 
harazinova@hlucin.cz nebo poš-
tou na adresu Městského úřadu k 
rukám Jarmily Harazinové, tiskové 
mluvčí města.

Foto z titulní strany: Americká zpěvačka Janet Robin na festivalu 
KLASA Štěrkovna Open Music 2007. 



O   dvodňovací kanál ukrýval po 
desítky let židovské náhrobky

Foto: pronetmedia.cz
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„Celkem tam je 60 až 70 náhrob-
ků. Jen asi 15 z nich se docho-
valo nepoškozených. Několik 
dalších ale bude podle odborní-
ků možné ještě opravit a desky 
znovu spojit,“ popsal nález 
Mojmír Sonnek, který náhrobky 
před časem objevil.
Dodal, že pokud zastupitelé 
schválí usnesení, kterým poze-
mek vedle „ruského“ hřbitova 
darují Židovské obci, nic by už 
obnovení pohřebiště nemělo 
bránit.  „Zástupci obce připraví 
projekt. Ten bude zahrnovat 
oplocení, nějaký chodníček a 
rozmístění náhrobních kamenů. 
Součástí hřbitova by mohl být 

i pomníček, na kterém bude 
jeho historie popsána,“ doplnil 
Sonnek s tím, že o případnou 
dokumentaci a překlady textu 
na jednotlivých náhrobcích se 
už zajímají odborníci z Čech.
„Židovská obec ve spolupráci 
s městem Hlučínem tak učinila 
první krok v projektu obnovení 
židovského hřbitova,“ komento-
vala v červenci mluvčí radnice 
Jarmila Harazinová zahájení 
výkopových prací. Jaroslav 
Klenovský z Federace židov-
ských obcí ČR novinářům řekl, 
že obnova hřbitova bude stát 
několik set tisíc korun.
Podle Sonnka by se po pří-

padném dokončení projektu 
rozhodně nejednalo jen o 
nějaký symbolický hřbitov. Řada 
hrobů z původního pohřebiště 
totiž na místě zůstala a chybí 
jim jen náhrobní kameny. Další 
ostatky z lokality, kde jsou dnes 
pohřbeni padlí vojáci, byly po 
válce svezeny na jednu hroma-
du a zasypány hlínou.
Židovský hřbitov byl v Hlučíně 
několik století. Ve 20. letech mi-
nulého století se počet Židů sní-
žil a ve městě zůstalo jen několik 
rodin. Později se dokonce zřítila 
i chátrající budova synagogy. 
Hřbitov na místě zůstal a přežil 
dokonce i nástup fašismu a 
válku. Němci jen nechali z místa 
odvést náhrobní kameny. 
Ty se na své místo už nevrátily. 
Po válce byly na místě židov-
ského pohřebiště uloženy do 
společných hrobů těla pad-
lých ruských vojáků. Na části 
pozemku pak byly na hromadu 

svezeny ostatky z židovského 
hřbitova a překryty hlínou. Tím 
vznikla dnešní mohyla. Město 
se dodnes o pozemek stará.  „O 
tom, co je uvnitř kopce, ale už 
skoro nikdo neví. V zimě tam 
sáňkují děti,“ řekl Sonnek. 
Ten po osudu náhrobků dlouho 
pátral. Otázka jejich existence 
či neexistence byla jednou ze 
záhad Hlučína.
 „Pamětníci říkali, že skončily v 
korytě potoka Brudek. Prošel 
jsem jej se sondou celý, ale nic 
jsem nenašel,“ řekl. 
Prověřoval i variantu, že jsou 
pod cestou v městské části 
Rovniny. Ani tam neuspěl. Pak 
si někdo ze starších obyvatel 
vzpomněl na odvodňovací žlab 
u prameniště. Místo prozkou-
mal a našel asi 70 náhrobků. 
Kameny bylo vydlážděno koryto 
suchého příkopu, který měl 
chránit před dešťovou vodou 
prameniště.

Přibližně sedm desítek židovských náhrobních kamenů 
po desetiletí ukrýval odvodňovací kanál chránící stud-
nu v areálu vodárny v městské části Hlučín-Rovniny. 
Náhrobky byly během prázdnin postupně vykopány a v 
budoucnu by se měly vrátit na znovuobnovené židovské 
pohřebiště. To možná vnikne v sousedství současného 
hřbitova RA. V září o tom budou jednat zastupitelé.



Už potřetí se na hlučínské štěrkovně objevili piráti. V sobotu 14. července 
se každý, kdo měl chuť a odvahu, mohl zúčastnit Hlučínské flotily a po-
stavit se s vlastnoručně vytvořeným plavidlem tváří v tvář nelítostným 
pirátům. 
„V bojích, které neznaly bratra šlo o pohádkový poklad – bečku 
plnou piva,“ řekl ředitel Sportovně rekreačního areálu Petr Breit-
kopf. Dodal, že do bojů se přihlásily lodě a posádky zvučných i 
exotických jmen. „Objevili se u nás například Vikingové, Kaštani, 
Weight pony, Herdek baby či Žlutý drak,“ jmenoval. Nejúspěšněj-
ší se nakonec stala posádka Žlutého draka, které se 
podařilo vytlačit piráty z ostrova a zmocnila 
se tak báječného pokladu.  „Součástí 
odpoledne byly i soutěže pro děti. 
Všechny přihláše-
né jsme rozdě-
lili do kategorií 
podle věku,“ 
vysvětlil Breitkopf 
s tím, že programu 
se zúčastnilo i družstvo 
složené z dětí družebního 
města Namyslow.

Už potřetí se na hlučínské štěrkovně objevili piráti. V sobotu 14. července 
se každý, kdo měl chuť a odvahu, mohl zúčastnit Hlučínské flotily a po-
stavit se s vlastnoručně vytvořeným plavidlem tváří v tvář nelítostným 
pirátům. 
„V bojích, které neznaly bratra, šlo o pohádkový poklad – bečku 
plnou piva,“ řekl ředitel Sportovně rekreačního areálu Petr Breit-
kopf. Dodal, že do bojů se přihlásily lodě a posádky zvučných i 
exotických jmen. „Objevili se u nás například Vikingové, Kaštani, 
Weight pony, Herdek baby či Žlutý drak,“ jmenoval. Nejúspěšněj-
ší se nakonec stala posádka Žlutého draka, které se 
podařilo vytlačit piráty z ostrova a zmocnila 
se tak báječného pokladu.  „Součástí 
odpoledne byly i soutěže pro děti. 
Všechny přihláše-
né jsme rozdě-
lili do kategorií 
podle věku,“ 
vysvětlil Breitkopf 
s tím, že programu 
se zúčastnilo i družstvo 
složené z dětí družebního 
města Namyslow.

   dvodňovací kanál ukrýval po 
desítky let židovské náhrobky
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Firmy se představí
Firmy podnikající na území Hlu-
čínska a polského družebního 
města Namyslowa představí své 
výrobky a služby v rámci akce 
Mini-trhy. Ty se uskuteční 15. 
září ve velkém sále hlučínského 
kulturního domu.  Mezinárodní 
trhy se konají v Hlučíně v rámci 
projektu nazvaného Polsko-
-české poradenské centrum 
pro hospodářskou propagaci, 
který je spolufinancovaný z
prostředků programu iniciativy 
společenství Interreg IIIA Česká 

republika – Polská republika 
2004 – 2006. „Jde o druhou část 
projektu. Ta první se před ča-
sem konala v Namyslowě. Tam 
se prezentovaly i firmy působící
Jeseníku,“ řekla pracovnice 
úřadu Ingrid Křižáková. Cílem 
akce je prohloubit hospodářské 
kontakty mezi firmami uvede-
ných partnerských měst.

Muzeum vystavuje
šperky a výšivky
Dvě expozice související s 
jemným uměním připravilo Mu-
zeum Hlučínska. Od července 
můžete spatřit výstavu šperků a 
výšivek z dílen Lenky Hudečko-
vé a Otakara Víchy. 
Hudečková se ve vystavené 
kolekci zaměřila na kov, kámen, 
skleněné korálky a speciální 
hmotu, která se po upečení 
vkládá do celkové kompozice 

šperku. Vícha, který se pro 
muže netradičnímu koníčku 
věnuje už řadu let, v Hlučíně 
vystavuje šest desítek gobelínů.
Výstava, která potrvá až do 18. 
října, je otevřena ve všední dny 
od 08:00 do 12:30 a od 13:00 do 
17:00. Během víkendů od  09:00 
do 11:30 a od 14:00 do 17:00. 
Šperky je možné na výstavě 
zakoupit nebo si je zamluvit. 

Strážník hlučínské městské 
policie, kterého průmyslové 
kamery zachytily během služby 
při krádeži zbytků stavební-
ho materiálu na staveništi ve 
Vinohradské ulici, zatím ještě 
nebyl propuštěn. Od okamžiku, 
kdy celá kauza vyšla na povrch, 
je na nemocenské. Jeho kolega, 
který na místě byl a nezabránil 
v krádeži, už potrestán byl.
Druhý strážník byl potrestán 
snížením platu a sesazením z 
funkce vedoucího směny. Ještě 
může následovat potrestání z 
přestupkového řízení.
„Celou záležitostí jsem znechu-
cen a nenechává mě klidným 

ani poté, co došlo k potrestání 
strážníků ze strany města Hlu-
čína jako zaměstnavatele,“ řekl 
starosta města Petr Maňas. Do-
dal, že proces vyvození důsled-
ků ještě není ukončen. „V této 
situaci mi nezbývá než věřit, že 
se jednalo o zkratovité jednání 
jednotlivců a důrazně dohlížet 
na to, aby se neopakovalo nic, 
co by vrhalo mimořádně špatný 
stín na městskou policii jako 
celek,“ doplnil.
Degradovaný strážník odmítá, 
že by se na krádeži jakýmkoliv 
způsobem podílel. Ve svém 
prohlášení zveřejněném na 
stránkách www.hlucin.com ale 

připustil, že na místě byl. „Řekl 
mi (kolega), že má domluvené 
zbytky stavebního materiálu, 
chce je rychle naložit a já mu 
mám s tím pomoct. Což jsem 
kategoricky odmítl,“ uvedl 
strážník ve svém prohlášení.
Dodal, že kolega materiál naklá-
dal do civilního vozu a on na 
místo přijel služebním autem. 
„S ničím jsem mu nepomáhal, 
ani u toho nestál a už vůbec 
jsem nic neodvážel služebním 
vozidlem. Svou chybu spatřuji 
jedině v tom, že jsem mu v této 
činnosti nezabránil a nenahlásil 
to vedoucímu,“ dodal.
Případ vyšetřovala státní poli-

cie, která jej nakonec kvůli mini-
mální škodě kvalifikovala jako
přestupek. Přestupkové řízení 
ale ještě není ukončeno.
Od roku 2005 bylo v Hlučíně 
finančně potrestáno sedm
strážníků. Důvodem bylo nepl-
nění pracovních povinností či 
porušení pracovní kázně. Pouze 
v jednom případě, kterým je 
ten z letošního roku, byl viník 
propuštěn. 
Z funkce velitele směny byli po-
stupně přeřazeni na nižší post 
tři strážníci. V deseti případech 
byli zaměstnanci městské poli-
cie na své nedostatky upozor-
něni písemně.

Strážník ještě propuštěn nebyl, je nemocný

Piráti obsadili štěrkovnu



Kterým směrem leží partner-
ská města Hlučína zájemcům 
prozradí symbolický rozcestník, 
který bude stát na Mírovém 
náměstí. Šipky budou ukazovat 
cestu do měst Namyslow v 
Polsku, Nebelschütz v Němec-
ku, Santa Maria del Cedro v Itálii 
a do slovenského Ružomberku. 
Hlučín je v ostatních městech 
prezentován podobně. Na 
jednom ze tří prázdninových 
zasedání o tom rozhodli radní. 
Přinášíme další body z jednání.
V říjnu tohoto roku se do Hlučí-
na přistěhuje jedna rodina kra-

janů z Kazachstánu. Rada města 
rozhodla o podání žádosti 
Ministerstvu vnitra ČR o poskyt-
nutí dotace na zajištění jejich 
bydlení, na rozvoj infrastruktury 
obce a dalších příspěvků městu 
Hlučín.
Čekání na odbavení zpříjemní 
klientům Městského úřadu 
Hlučín automaty na kávu umís-
těné v prostorách úřadu. Rada 
rozhodla o uzavření smlouvy o 
pronájmu prostor.
Na základě žádostí rozhod-
la rada města o poskytnutí 
peněžitých darů Českému 

svazu ochránců přírody Hlučín 
na provoz přírodovědného 
kroužku v roce 2007 a Tělový-
chovné jednotě Hlučín na účast 
na světové gymnaestrádě v 
Dornbirnu.  
Z rozhodnutí rady bude roz-
šířena prezentace Hlučína v 
rámci městského informačního 
systému města Ostravy na pre-
zentačních panelech umístě-
ných na Masarykově náměstí 
v Ostravě. Pro lepší orientaci 
bude u autobusového nádraží 
Hlučín umístěna velkoplošná 
mapa města.

Pro neustálé problémy s 
velkými žulovými kostkami 
na náměstí, kde docházelo 
velice často k jejich nabourání 
vozidly, vešlo město v kontakt 
s architekty Májkovými, autory 
projektu náměstí, aby připravili 
návrh řešení. Výsledkem bude 
doplnění kostek květináči s 
tújemi po stranách kostek tak, 
aby byla zřejmá jejich linie a 
řidiči viděli, až kam mohou 
couvat. Toto doplnění také 
částečně přispěje k ozelenění 
náměstí.

Jarmila Harazinová

Z jednání rady města
hlučínskénoviny [06]

Poslední etapa komplexní rekonstrukce Hlu-
čínského zámku skončila před několika dny. 
Radnice historickou budovu koupila v roce 
1999 a od začátku počítala s jejím začleněním 
do života města. Během posledních let v 
zámeckých sálech a pokojích vzniklo napří-
klad informační centrum, muzeum, knihov-
na, čajovna, kanceláře a zázemí pro mladé 
výtvarníky. Novou etapu zámecké historie 
15. září odstartují Zámecké slavnosti. Jak se 
na rekonstrukci dívá starosta města David 
Maňas a ředitel Kulturního centra Hlučín 
Zdeněk Kačor?

HN: Pane starosto, byl jste u toho, když 
zastupitelstvo města v minulých letech 
postupně uvolňovalo prostředky na re-
konstrukci zámku. Poslední etapa skonči-
la. Jak vnímáte její průběh a skutečnost, 
že zámek opět ožil?
Získáváním finančních prostředků se in-
tenzivně zabýval můj předchůdce, nynější 
náměstek hejtmana, Petr Adamec.  Jednotli-
vé etapy rekonstrukce zámek zpřístupňovaly 
postupně. Začalo to infocentrem, muzeem, 
byla zprovozněna čajovna a zázemí zde našlo 
Kulturní centrum Hlučín a knihovna. O prázd-
ninách se přestěhoval výtvarný obor ZUŠ a 
očekávám, že tím zámek ještě více ožije. 
Vnímám to tak, že se nyní musíme maximál-
ně vynasnažit přiblížit zámek lidem, připravit 
program a využití zajímavé nejen pro turisty, 
ale především pro  hlučínské občany. Mám 
zájem na tom, aby se finance vložené do
rekonstrukce městu právě v možnostech 
využití zámku vrátily.
Co mě nenechává klidným, je skutečnost, 
že město zatím nevlastní pozemek kolem 
zámku a budu usilovat o to, aby byl  i tento 
nedostatek napraven.

Nezbývá mi než popřát všem návštěvníkům 
a uživatelům, ať se na zámku cítí příjemně, 
naleznou zde klid, čas na relaxaci a oblíbené 
vyžití. 

HN: Pane řediteli, kterou etapu považujete 
za nejnáročnější z hlediska provedení a 
vlivu na organizaci činnosti KC Hlučín?
Bezesporu to byla rekonstrukce prostor, kde 
se nyní nachází knihovna. Za pochodu jsme 
tenkrát řešili její konečnou podobu. Měli jsme 
zájem o to, aby to nebyly jenom hezké pro-
story, ale hlavně aby byly funkční a sloužily ke 
spokojenosti uživatelů. 
Byly během rekonstrukce odkryty nějaké 
významné stavebně - historické prvky? 
Může se dnešní návštěvník v interiéru 
setkat s původním vybavením?
Jako u každé stavby, ani tady nechyběli 
památkáři, kteří se snažili od samého počátku 
zachovat z původní podoby zámku co nejví-
ce. Kde to bylo jenom trochu možné tam se 
to také realizovalo. Například napůl odhale-
né sloupy z bývalých arkád atd. Na druhou 
stranu objevené nádherné štukované stropy 
v jižním křídle si na svoji rekonstrukci budou 
muset ještě počkat a zrakům veřejnosti bu-
dou stále ukryty.
HN: Většina prostor zámku je již obsazena. 

Jaké budou kroky KC Hlučín ve využívání 
zámku v nejbližší budoucnosti? Před-
pokládáte i nějaké změny ve stávajícím 
systému?
Dokončením rekonstrukce poslední části 
zámku – v jeho Jižním křídle -  přibyl další 
uživatel, a to ZUŠ Hlučín, která přestěhovala 
výtvarný obor z  domu na náměstí k nám 
na zámek.  Z původně plánované vinárny se 
stane prostor označený jako Zámecký klub, 
který bude variabilně využíván pro různé ak-
tivity jak KC Hlučín, tak také Muzea Hlučínska. 
Ve volných termínech připravujeme i krátko-
dobé pronájmy těchto prostorů za účelem 
prezentace, školení atd. V současné době je 
na zámku knihovna, vedení KC Hlučín, Mu-
zeum Hlučínska, ZUŠ Hlučín, Zámecký klub 
a Zámecká čajovna. Více se tady už opravdu 
nevejde.
HN: Jak je to s pozemkem kolem zámku? 
Bude jej moci KC Hlučín využívat ke svým 
aktivitám? Jaké máte programové plány ať 
už přímo v zámku nebo v jeho zahradě?
Pozemek okolo zámku má město v pronájmu, 
ale trvale je stále v soukromých rukou. Naší 
snahou je postupně začít na zámku vyvíjet 
takovou činnost, aby se zámek stal součástí 
kulturního vyžití obyvatel Hlučína. Máme 
připraveno několik projektů, které bychom 
chtěli realizovat, i když některým škodí nad-
měrná hlučnost ze silnice pod zámkem. Jako 
snílek si dovedu živě představit jaké by to 
bylo nádherné, kdyby místo silnice navazoval 
na zámeckou zahradu klidný zámecký park, 
jak  tomu bylo v minulosti.

Jarmila Harazinová

Projekt Rekonstrukce hlučínského zámku 
finančně podpořil grant

z Finančního mechanismu EHP.

S  tarosta David Maňas: 
Musíme zámek přiblížit lidem
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Z ulic města zmizí celkem 14 
nejkritičtějších míst, které kom-
plikují život handicapovaným 
lidem upoutaným na invalidní 
vozík.  „Například nájezdy se  bu-
dou budovat tak, aby například 
zjednodušily pohyb vozíčkářům 
mezi domovem důchodců, 
Sportovně rekreačním areálem a 
autobusovým nádražím,“ vysvět-
lila koordinátorka komunitního 
plánování Hana Gelnarová.
Dodala, že stavební úpravy si 
vyžádají náklady 436.000 korun. 
Peníze na projekt uvolnilo 
vedení města. Původně mělo ve 
městě vzniknout pět takzvaných 
„bezpečných tras“, které by byly 
bezbariérové po celé délce. 
Realizace tohoto projektu byla 

svázána s další dotací, kterou ale 
Moravskoslezský kraj zamítl. 
Částka poskytnutá radnicí měla 
pokrýt investice na první trasu 
vedoucí od vlakového nádraží 
přes Mírové náměstí a auto-
busové nádraží až k domovu 
důchodců.  „Protože jsme dotaci 
od kraje nakonec nedostali, 
tělesně postižení vybrali z pěti 
projektově už připravených tras 
14 lokalit, která jim působí při 
pohybu městem největší problé-
my,“ zakončila Gelnarová.

Dvě desítky kroužků, oddílů či 
zájmových uskupení, které se 
věnují především práci s dětmi 
se bude v druhé polovině září 
prezentovat na Burze kroužků. 
Akce je určena především pro 
děti a jejich rodiče. Měla by jim 
usnadnit výběr volnočasových 
aktivit pro nový školní rok.
„Chceme, aby společně přišli a 
na jednom místě zjistili, čemu 
se můžou po škole věno-
vat. Mnohdy rodiče nemají 
kompletní přehled o tom, jaké 
kroužky v Hlučíně fungují,“ 
vysvětlila koordinátorka 
komunitního plánování Hana 
Gelnarová. 
Na nádvoří zámku se budou 
21. září prezentovat například 

kynologové, kteří budou pra-
videlně vystupovat se svými 
čtyřnohými společníky. Hasiči 
zase vystaví svou techniku a 
zájemci o keramiku budou 
moci roztočit hrnčířský kruh 
z Minigalerie v Dlouhoveské 
ulici.
Nebude chybět ani prezentace 
turistických oddílů, spor-
tovních klubů, zahrádkářů, 
včelařů, chovatelů drobného 
zvířectva či výtvarných krouž-
ků. V případě nepříznivého 
počasí se akce ze zámeckého 
nádvoří přesune do prostor 
zámku a Domu dětí a mládeže. 
Akci organizuje komunitní 
plánování, pracovní skupina 
Rodina, děti a mládež. 

Město bude mít méně bariér

Komunitní plán je strategic-
kým dokumentem města 
v oblasti sociálních služeb. 
Zpracován byl za finančního
přispění Evropské unie.

Burza kroužků pro děti

Dvě hry Literárně dramatické-
ho oboru při Základní umělec-
ké škole v Hučíně slavily letos 
úspěch na celostátních přehlíd-
kách dětského či studentského 
divadla. 
S dramatizaci hry O Gotham-
ských se část souboru dostala 
až do celostátního kola pres-
tižní přehlídky Dětská scéna, 
které se v červnu konalo v Trut-
nově. Zpracováním pohádky 
Jana Wericha Chlap, děd, vnuk, 
pes a hrob zase mladí herci 
uspěli na studentské přehlídce 
Náchodská Prima sezona.
„S tímto představením jsme 
navíc pozváni i na konferen-
ci, kterou pořádá Katedra 
výchovy dramatiky DAMU, kde 
vystoupí opravdu ty nejlepší 
soubory,“ řekla vedoucí oboru 
Lenka Jaborská.
Součástí hry O Go-
thamských, 

která měla premiéru loni v 
červnu, je dramatizace tří poví-
dek Pavla Šruta. Čtvrtou část - o 
volbách gothamského starosty 
- je původním příběhem, který 
jako variaci na kocourkovské 
příběhy napsal nejstarší člen 
souboru. 
„Výborná vybavenost (na všech 
vystupujících je vidět kvalitní 
dlouhodobá, systematická prá-
ce vedoucí) a vděčné textové 
východisko byly dobrým zá-
kladem příjemné a kultivované 
inscenace,“ napsal o trutnovské 
misi mladých hlučínských diva-
delníků Krkonošský deník. 
Oba soubory ještě před 
koncem školního roku navíc 
ocenilo vedení hejtmanství 

jako jeden z nejlepších souborů 
ze Základních uměleckých škol 
v Moravskoslezském kraji. 
Obor pod vedením Jaborské 
navštěvují tři desítky dětí nej-
různějšího věku. Jeho součástí 
je i Dramaticko pěvecký sbor 
Drahuš. Ten si zase hraje s lido-
vou písní. „Písničky si upravuje-
me jak po hudební tak i textové 
stránce,“ vysvětlila Jaborská s 
tím, že obor neustále přijímá 
nové žáky. Nyní především ty z 
prvních až třetích tříd.

Stáj shořela
Dřevěná chata sloužící k ustá-
jení pro koně shořela 9. srpna 
večer v Hlučíně-Vařešinkách. 
Plameny budovu zcela zničily. 
Policie se nyní snaží zjistit, zda 
ji někdo úmyslně nezapálil. 
Hasičům zásah komplikoval 
fakt, že kolem stěn chaty bylo 
uskladněno asi 20 kubíků slá-
my. „Balíky jsme museli postup-
ně rozebírat a prolévat vodou.
Zásah trval asi dvě hodiny,“ 
vysvětlil mluvčí moravskoslez-
ských hasičů Petr Kůdela.

Poznáte zloděje?
Policisté hledají zloděje, který 
se v únoru v Hlučíně vlou-
pal do dvou zaparkovaných 
automobilů. Kromě počítače, 
obálky s hotovostí 3000 korun, 
dokumentů k rodinnému 
domu a dalších věcí, si z jed-
noho vozu odnesl i platební 
kartu Poštovní banky, u které 
byl přiložen přístupový PIN 
kód. Zloděj postupně z karty 
vybíral peníze v ostravských 
bankomatech, kde jej zachytila 
bezpečnostní kamera.  Kdo 
muže na snímku pozná, měl by 
kontaktovat linku 158.

D ramatický kroužek
slaví úspěchy
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Velmi příjemným prostředím hlučínské Štěrkovny se již po třetí 
rozléhaly melodie nejrůznějších kapel, které přijely na festival 
Klasa Štěrkovna Open Music. Třetí ročník měl před sebou mnoho 
pomyslných překážek. Hlavně se měl vyrovnat svou kvalitou tomu 
předchozímu a v nejlepším případě ho překonat. To se povedlo do 
posledního puntíku. 

Minulý rok se na pódiu objevila 
Lenka Dusilová, Vladimír Mišík, 
Kamil Střihavka a další. Festival 
si pravděpodobně již získal své 
jméno mezi muzikanty, a tak 
tentokrát svou účastí potěšila 
publikum velmi zvučná jména 
tuzemského i zahraničního 
hudebního světa - November 
2nd a Janet Robin, Horkýže 
Slíže, Vypsaná Fixa, Peha, No 
Name, Pražský výběr, polské 
TSA, Kryštof...

Pátek
Pro Štěrkovnu Open Music byly 
od začátku charakteristické dva 
jevy: program byl multižánrový 
a publikum se skládalo z růz-
ných generací, ale především se 
zde potkávaly tři jazyky – češ-
tina, slovenština a dokonce i 
polština. Polsko zde mělo velmi 
kvalitní hudební zástupce, 
přičemž první byl v podobě 
kapely Akurat, která se orientu-
je na ska a někdy zabrousí i do 

rockových vod. Energie, svěžest 
a rozjaření fanoušci nechyběli 
kapele Vypsaná Fixa, která 
patřila ke hvězdám pátečního 
festivalového dne. Zpěvák Már-
di pracoval velmi dobře s publi-
kem, které se kapele odvděčilo 
pořádným potleskem. Nejvíce 
se samozřejmě líbily písně 
Stereoid a 1982. Nechybělo 
pobrukování, zpívání mnohdy 
až řvaní textu z řad fanoušků. 
Márdi se tradičně prezentoval i 
originálními průpovídkami. 
Následně přišlo popové uklid-
nění v podání Richarda Krajča a 
jeho kapely Kryštof. Na pódium 
si nezapomněl vzít svůj kovboj-
ský klobouk a neopomněl ani 

největší hity, které se na nás 
valí z medií.  Mladá generace si 
bezesporu přišla na své, a tak 
pořadatelé přichystali kom-
penzaci pro dříve narozené. Na 
pódiu se objevil Michal Prokop 
a kapela Framus 5. Společně 
přivezli na Štěrkovnu další dáv-
ku naprosté pohody a opravdu 
nezapomenutelnou atmosféru. 
Jejich repertoár se skládal ze 
starých šlágrů, které mnohé uši 
slyšely s  nadsázkou tisíckrát, 
ale zároveň také z nových písní. 
Uzavření prvního dne vyšlo 
na Horkýže Slíže. I tentokrát 
kapela vsadila na osvědčené 
hity, které neomylně rozparádí 
každé publikum.
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Sobota ve znamení
zahraničních hvězd 
Sobota se rozjížděla v docela 
poklidném duchu, začátek patřil 
kapele Jackye. Následovali Slow 
Tension a kapela z Ostravy – Kli-
pr. Velká část návštěvníků se však 
nemohla dočkat Pehy, ovšem 
mnozí si nenechali pro sebe 
poznámky směřující k minulému 
ročníku a k odřeknutí koncertu. 
Peha tentokrát dorazila a mohla 
se těšit z velké podpory fanouš-
ků. Když Kateřina Knechtová 
při písni Spomal odkráčela za 
klávesy, najednou bylo ve větru 
cítit něco niterního. 
Po slovenské popové star podi-
um patřilo jedné ze zahraničních 

hvězd, kterou byla američanka 
Janet Robin v doprovodu kapely 
November 2nd. Troufám si říci, že 
jejich vystoupení bylo nejlepší z 
celého třetího ročníku Štěrkovny. 
November 2nd zde ukončili své 
turné s Janet Robin a opravdu 
si toto vystoupení užili, nejen 
oni – ale i právě Janet Robin. 
Své místo dostaly průpovídky 
zpěvačky, které v sobě nesly 
omluvu za Bushe, pocity z České 
republiky a česká slova: pivo či 
děkuji. Nechybělo hraní na banjo 
a hraní na kytaru zuby. To vše za 
doprovodu energetické hudby 
z autorské tvorby Janet Robin. I 
hudební set, který později patřil 
přímo November 2nd byl svěží. 

Ať už se vedou velké diskuze o 
Pražském výběru či ne, jedno je 
jisté.  Pražský výběr ví, jak má 
pobavit publikum a to nejen pře-
kvapivě tvrdou hudbu. Používají 
i rekvizity jako zvětšovací lupu. 
Velký kus atmosféry má na kontě 
i Zlata Kinská, která se projevuje 
nejen hlasově, ale především 
pohybově. Pro zajímavost: v 
Pražském výběru je někdejší 
baskytarista skupiny King Size 
Richard Scheufler.
Následovali No Name ze Sloven-
ska, kteří měli snad nejpočetnější 
publikum. Ani hlavní hvězda 
festivalu, skupina TSA, neměla 
tak početné publikum. Zpěvák 
Igor se snažil roztleskat publi-

kum pomocí jakési fiktivní pře
mezi ženami a muži, přičemž vše 
spočívalo v tom, kdo lépe zpívá, 
tleská a hýbe se. 
Díky legendární polské kapele 
TSA se Hlučínem rozezně-
la hudba alespoň vzdáleně 
připomínající AC/DC. Klasický 
metalový nářez však nebyl úplně 
tím pravým pro všechny. I když 
se počet návštěvníků zmenšil, 
zůstala velmi solidní základna 
fanoušků. Někteří měli dokonce 
prostěradlo s nápisem TSA. Mu-
zikanti vsadili převážně na staré 
hity. Byla to příjemná tečka za 
třetím ročníkem festivalu.

Hana Brožková
www.garama.cz
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kapele Jackye. Následovali Slow 
Tension a kapela z Ostravy – Kli-
pr. Velká část návštěvníků se však 
nemohla dočkat Pehy, ovšem 
mnozí si nenechali pro sebe 
poznámky směřující k minulému 
ročníku a k odřeknutí koncertu. 
Peha tentokrát dorazila a mohla 
se těšit z velké podpory fanouš-
ků. Když Kateřina Knechtová 
při písni Spomal odkráčela za 
klávesy, najednou bylo ve větru 
cítit něco niterního. 
Po slovenské popové star podi-
um patřilo jedné ze zahraničních 

hvězd, kterou byla američanka 
Janet Robin v doprovodu kapely 
November 2nd. Troufám si říci, že 
jejich vystoupení bylo nejlepší z 
celého třetího ročníku Štěrkovny. 
November 2nd zde ukončili své 
turné s Janet Robin a opravdu 
si toto vystoupení užili, nejen 
oni – ale i právě Janet Robin. 
Své místo dostaly průpovídky 
zpěvačky, které v sobě nesly 
omluvu za Bushe, pocity z České 
republiky a česká slova: pivo či 
děkuji. Nechybělo hraní na banjo 
a hraní na kytaru zuby. To vše za 
doprovodu energetické hudby 
z autorské tvorby Janet Robin. I 
hudební set, který později patřil 
přímo November 2nd byl svěží. 

Ať už se vedou velké diskuze o 
Pražském výběru či ne, jedno je 
jisté.  Pražský výběr ví, jak má 
pobavit publikum a to nejen pře-
kvapivě tvrdou hudbu. Používají 
i rekvizity jako zvětšovací lupu. 
Velký kus atmosféry má na kontě 
i Zlata Kinská, která se projevuje 
nejen hlasově, ale především 
pohybově. Pro zajímavost: v 
Pražském výběru je někdejší 
baskytarista skupiny King Size 
Richard Scheufler.
Následovali No Name ze Sloven-
ska, kteří měli snad nejpočetnější 
publikum. Ani hlavní hvězda 
festivalu, skupina TSA, neměla 
tak početné publikum. Zpěvák 
Igor se snažil roztleskat publi-

kum pomocí jakési fiktivní pře
mezi ženami a muži, přičemž vše 
spočívalo v tom, kdo lépe zpívá, 
tleská a hýbe se. 
Díky legendární polské kapele 
TSA se Hlučínem rozezně-
la hudba alespoň vzdáleně 
připomínající AC/DC. Klasický 
metalový nářez však nebyl úplně 
tím pravým pro všechny. I když 
se počet návštěvníků zmenšil, 
zůstala velmi solidní základna 
fanoušků. Někteří měli dokonce 
prostěradlo s nápisem TSA. Mu-
zikanti vsadili převážně na staré 
hity. Byla to příjemná tečka za 
třetím ročníkem festivalu.

Hana Brožková
www.garama.cz

    těrkovna patřila
 hvězdám
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Německý hřbitov, na kterém by 
skončily ostatky 4000 němec-
kých vojáků padlých během 
2. světové války, se v Hlučíně 
pravděpodobně stavět nebude. 
Německá strana v tuto chvíli jed-
ná pouze s představiteli radnice 
v Chebu. Tamní zastupitelé by 
o záměru měli hlasovat v září. 
Zástupci Hlučína zatím zastavili 
všechny kroky a vyčkávají na 
další vývoj situace.
Lidový spolek pro péči o válečné 
hroby s radnicí v Chebu začal o 
možném vybudování hřbitova 
jednat kvůli nevyjasněným ma-
jetkovým vztahům k pozemkům 

za novým hlučínským hřbitovem. 
Pravě tam by německé pohřebiš-
tě mělo vzniknout. 
„Z pohledu majetkového jsme 
všechna jednání zastavili. Pozem-
ky v lokalitě jsou Pozemkového 
fondu ČR. Ten ví o našem pří-
padném zájmu je získat. V době 
intenzivních příprav jsme oslovili 
i soukromé vlastníky. Ozval se 
pouze jeden,“ řekla mluvčí radni-
ce Jarmila Harazinová.
Dodala, že o umístění ostatků 
definitivně rozhodne chebské
zastupitelstvo. 
„Zdali by se německá strana 
vrátila k jednáním s námi, pokud 

by v Chebu rozhodli hřbitov 
nezřídit, nevím. Z posledního 
písemného kontaktu se dá před-
pokládat, že ano. Jsme připraveni 
dále jednat,“ řekla.
Ostatky německých vojáků v 
Česku exhumovala v minulých 
letech na zakázku německého 
Lidového spolku pro péči o 
válečné hroby pražská firma
Pargent. Na evangelickém 
hřbitově v pražských Strašnicích 
mělo vzniknout jejich pohřebiš-
tě. Projekt ale zkrachoval kvůli 
nedostatku peněz. Od počátku 
90. let firma vyzvedla ostatky
zhruba 22.000 německých vojá-

ků, zřejmě další desetitisíce na 
exhumaci ještě čekají.
Asi 4000 krabic s ostatky nako-
nec skončilo ve skladišti v Ústí 
nad Labem. Ministerstvo obrany 
nabídlo, že je dočasně uloží 
ve výcvikovém prostoru Brdy. 
Původně se předpokládalo, že 
skončí na německém hřbitově 
v Mariánských Lázních. Hlučín 
návrh učinil v březnu, jen pár dní 
po této dohodě. Město navští-
vili postupně zástupci spolku i 
německé ambasády. V prosinci 
německá strana písemně proje-
vila zájem o spolupráci a přesun 
ostatků.

Německý hřbitov u nás asi nebude

Excelentním vystoupením se 
koncem června předvedli na 
náměstí v Hlučíně studenti 
dánského sportovního gymná-
zia z Vedersu.  
Mladí sportovci na místo do-
razili se značným zpožděním. 
130 cvičenců vynahradilo toto 
zpoždění čekajícím hodinovou 
směsí tanečních a gymnastic-
kých prvků.
„Tvarové kreace střídalo ve 
svižném tempu cvičení na 
trampolínách, žíněnkách, 
přeskoky přes kozu a švédskou 

bednu. Studenti překvapovali 
jak fyzickou kondicí tak skvě-
lým zvládnutím choreografií,“
popsala své dojmy mluvčí 
radnice Jarmila Harazinová.
Dodala, že podobná vystou-
pení mají v západní Evropě 
dlouholetou tradici. V Hlučíně 
se mladí sportovci 25. června 
objevili cestou na vystoupení 
do Prahy. 
Zorganizování vystoupení 
vzešlo ze spolupráce volejbalo-
vých oddílů Hlučína a Vedersu.

Dánské cvičení na náměstí

Na několik hodin se v pátek 21. 
září uzavře pro automobilovou 
dopravu hlučínské náměstí. V 
rámci akce Den bez aut bude pro 
auta nedostupné od 07:00 do 
13:00. Informovala o tom vedoucí 
odboru životního prostředí a 
komunálních služeb hlučínské 
radnice Soňa Prášková.
Tradiční Den bez aut se opět koná 
v rámci akce nazvané Evropský 
týden mobility. „Cílem  letošní 
kampaně je zejména upozornit na 
problematiku individuální auto-
mobilové dopravy ve městech. Je 

to zdroj znečištění ovzduší, zvý-
šené hlučnosti. S tím souvisejí i 
zdravotní rizika pro obyvatelstvo,“ 
dodala Prášková. Evropský týden 
mobility a Evropský den bez aut 
se v zemích EU koná od roku 1998 
a v loňském roce se do ní zapojilo 
již 1312 měst. V Česku probíhá 
tato akce od roku 2002. Každoroč-
ně se zvyšuje počet měst, která se 
do kampaně zapojují. V loni jich 
bylo 45. Program akcí konaných 
v rámci týdne mobility a Dne bez 
aut najdete v rubrice Volný čas v 
Hlučíně.

V Hlučíně zase bez aut

 Jen několik posledních volných míst pro školní rok 
2007/2008 hlásí vedení mateřské školy v Severní ulici. Rodiče mají 
poslední příležitost a své potomky mohou přihlásit. Učinit tak 
můžou až do konce září. „Přijímáme děti i od zákonných zástupců, 
kteří pobírají rodičovský příspěvek,“ řekla ředitelka Jana Adámková.

 Na táboře Sherlockem i pračlověkem. Hned několik příměst-
ských táborů připravili pro děti pracovního hlučínského domu dětí. 
Jejich tématika byla široká. Na jednom z nich se vydali účastníci po 
stopách legendárního detektiva Sherlocka Holmese a řešili různé 
záhady. O týden později zase putovaly děti strojem času a každý 
den se ocitly v jiné době. Vyzkoušely si jaké asi bylo žít v pravěku, 
mohly se stát na chvíli zlatokopem, egyptskou mumií a nebo se 
ocitnout v budoucnosti. A nakonec třetí tábor se inspiroval počíta-
čovou hrou Larp Adavaz. 

 Obce Hlučínska na internetu. Tři desítky obcí zapojené do 
Sdružení obcí Hlučínska se společně prezentují na internetu. Na 
adrese www.hlucinsko.eu zájemci najdou informace i zajímavostí 
z 27 obcí regionu Hlučínska a čtyř městských obvodů Ostravy a 
Opavy.  Jsou zde k dispozici informace o městských a obecních 
úřadech, restauracích, ubytování, kulturních a sportovních aktivi-
tách, společenských akcích, tipy na výlety a další. Stránky jsou v 
provozu od července, ale zatím se postupně doplňují. Zájemci o 
zveřejnění informací mohou kontaktovatv správce prostřednictvím 
e-mailu krizakova@hlucin.cz. 

ve zkratce
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16. 9 - 22. 9. Evropský týden mobility
16. 9. Cyklistická akce pro veřejnost, start v 
10:00 na Mírovém náměstí, cíl u penzionu 
RODOS. Pro účastníky akce je zajištěno 
občerstvení a losování o ceny. Trasa povede 
po cyklostezkách  Hlučínska 
16. - 22. 9. Výstava dětských prací na téma 
udržitelná doprava v kult.domě.
18. 9. Dopravně bezpečnostní akce ve 
spolupráci s Policií ČR
20. 9. Dopravní kabaret v Kulturním domě 
v Hlučíně pro žáky základních škol
21. 9. Dopravní soutěž pro žáky ZŠ
21. 9. Den bez aut
07:00 -13:00 uzavření Mírového náměstí a 
prostoru u Kulturního domu v Hlučíně pro 
dopravu
08:00 -12:00 dopravní soutěže pro žáky 
základních škol na Mírovém náměstí
09:00 - 11:00 malování křídami na pro-
stranství u KD pro děti nejen  z mateřských 
škol a prvnícj tříd  základních škol na téma 
doprava

Kulturní dům Hlučín 
7. 9. Zahájení tanečního kurzu, 17:00 a 
19:30
8. 9. Zahájení tanečních manželských a 
přátelských párů, 17:30
9. 9. Zahájení tanečního kurzu, 18:30
15. 9. Výstava firem z polského Namyslo-
wa, 10:00
17. až 21. 9. Výstava prací žáků škol ke Dni 
mobility
Zahájení tanečních a pohybových kurzů od 
3. 9. 2007

Hlučínský zámek
Až do 18. 10 potrvají v Muzeu Hlučínska 
výstavy šperků a výšivek.
Až do 20. 9. potrvá výstava Hlučínsko, 

Valticko, Vitorazsko... podobná minulost.
15. 9. Zámecké slavnosti, nádvoří, 10:00
21. 9. Burza kroužků pro děti, nádvoří 
25. 9.  Zahájení výstavy Dějiny udatného 
českého národa a pár bezvýznamných 
světových událostí, 16:00, potrvá do 2. 12.

Kostel sv. Jana Křtitele
30. 9. Koncert v rámci Svatováclavského 
hudebního festivalu, 16:00
Vystoupí Anna Mikolajczyk - soprán (Pol-
sko), Ars Brunensis Chorus, Dan Kalousek 
- sbormistr, Simona Holubcová - loutna, 
Marek Čermák - varhany a varhanní pozitiv, 
Dalibor Pimek - violoncello, David Jíra 
- kontrabas 

SRA Hlučín
1. a 2. 9. Hlučínský Krmáš

Kino Mír Hlučín
pátek 7.9. až neděle 9.9.  v 17.00 hod.
Harry Potter a Fénixův řád Film VB, USA 
– dobrodružný, fantastický. Čes.znění. MP 
čtvrtek 13.9. v 17.00 a  19.00 hod.
pátek 14.9. v 17.00 a 19.30  hod.
Simpsonovi ve filmu Film USA – animova-
ný.  V českém znění, MP 
sobota 15.9. a neděle 16.9. v 17.00 hod.
Vratné lahve Film ČR – komedie. MP
sobota 15.9. v 19.30  hod.
Tajnosti Film ČR – hořká komedie. MN
pátek 21.9. v 19.30 hod.
Roming Film ČR - komedie. MP
sobota 22.9. v 17.00 hod.
neděle 23.9. v 15.00 a 17.00 hod.
Shrek 3 Film USA  - animovaný. Čes. znění. 
sobota 22.9. v 19.30 hod.
neděle 23.9. v 19.00 hod.
Dannyho parťáci 3 Film USA – krimi 
komedie. MP

Přivítali jsme
Alan Juračka, Filip Hellebrand, Dan Baloušek, Veronika Ricková, Viktor 
Hrubý, Aneta Meiselová, Jakub Král, Michal Basovník 

Jubilanti
Červenec: Marie Mušálová *1924, Emilie  Valná *1917, Virginie Carbo-
lová *1922, Marie Sczepánová *1921, Olga Schovánková *1916, Anna 
Dudková *1912, Inocenc Zuzaník *1926, Božena Krupová *1920, Fran-
tiška Oleksyová *1925, Vlasta Hahnová *1923, Alfréd Břemek *1922, 
Anděla Kladivová *1927, Jarmila Fišerová *1919, Anna Widurová  
*1923, Viléma Dudková *1917
Srpen: Maxmilián Krremser *1926, Marie Urbanová *1923, Marie 
Frýdlová *1924, Hildegarda Piskallová *1918, Oldřich Peterek *1921, 
Lucie Paterová *1921, Marie Vlčková *1924, Antonie Jurášková *1917, 
Hildegarda Hrubá *1921, Helena Sedláčková *1918, Janka Förstrová 
*1924
Září: Hedvika Cáhová *1924, Jiřina Havlantová *1919, Milada Gajdová 
*1924, Hedvika Slezáková *1922

Rozloučili jsme se
Marie Bestová, Oldřich Peterek, Božena Freibergová, Hildegarda Šofe-
rová, Matylda Svobodová,  Ladislav Korbelka
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Samec:
Buďte trpěliví
Samec:
Buďte trpěliví

Po dvou posledních nevyda-
řených sezónách chce vedení 
hlučínského fotbalového klubu 
prožít klidné období bez obav ze 
sestupu a záchrany na poslední 
chvíli. Ke stabilizaci týmu a jeho 
umístění ve středu tabulky by 
měla přispět obměna hráčského 
kádru a hlavně nový trenér. Z 
pozice asistenta se jím stal Petr 
Samec (43), který v této funkci 
vystřídal Ericha Cviertnu. Během 
krátké čtyřtýdenní přípravy 
poskládal téměř nový tým.

HN: Mužstvo má za sebou 
nepovedenou sezónu a tak 
se očekávalo v klubu velké 
„zemětřesení“. Jaká je tedy 
situace dnes?
Od majitele jsem dostal v 
tomto směru volnou ruku a je 
pravda, že deset hráčů odešlo a 
stejným počtem jsme mužstvo 
doplnili. Šlo tedy o výměnu 
poloviny kádru. U většiny z 
nich se jednalo o výkonnostní 
důvody, někteří mi nezapadali 
do mé koncepce, někteří byli v 
klubu už delší dobu a chyběla 
jim patřičná motivace, aby byli 
schopni odvádět své maximum.

HN: Řekl jste, že jste od 
majitele dostal volnou ruku. 
Pociťujete, že odpovědnost 
za případný nezdar leží tedy 
jen na Vás?
Jsem si toho plně vědom a 
rozhodně se nezříkám zodpo-
vědnosti. Mám tady dvacettři 
borců o kterých vím, co v nich 
je. Pokud to z nich nedostanu, 
asi jsem udělal něco špatně. 
Podotýkám ale, že to není dva-
cettři Rosických. Někteří z nich 
ještě ani druhou ligu nehráli. 

HN: Z jakých vod jste nové 
hráče lovili?
Samozřejmě jsme museli 
vycházet z reálných finančních
možností klubu, takže jsme se 
zaměřili na hráče, jejichž cenu 
jsme byli schopni akceptovat. 
Šlo především o hráče, kteří 
propadli sítem při výběru 
do kádrů ligových mužstev. 
Většinu těchto hráčů jsem znal 
z jejich působení v rezervních 
mužstvech.

HN: Přesto se mezi novými 
tvářemi objevil i brazilský 
hráč Felipe dos Santos Reis. 

Jak se ten k vám dostal a jak 
spolu komunikujete?
Tenhle hráč k nám přišel na 
doporučení jednoho manažéra. 
Než se objevil u nás, tak působil 
v 1.lize v sousedním Polsku. Co 
se týče komunikace, tam trošku 
problém je, protože kromě 
několika slov polsky umí jen 
portugalsky. Takže určité věci 
řešíme přes telefon s tlumočni-
cí, u věcí týkajících se tréninků 
a zápasů je to především o 
nákresech a ukázkách.

HN: Jak na vás působí výkon 
ostatních nových hráčů?
Většina se předvádí v dobrém 
světle, jsou to však vesměs 
mladí hráči a jejich výkonnost 
je kolísavá, což se projevilo také 
ve dvou úvodních kolech.

HN: Vraťme se před začátek 
nové sezóny. Spekulovalo se 
o možném prodeji soutěže a 
tím pádem působení mužstva 
pouze ve třetí lize. Jaká je 
situace dnes?
Tahle otázka by měla směřovat 

Trenér Hlučína Petr Samec udělal radikální řez, 
spokojený bude do osmého místa.  

Petr Samec 
Profesionálně hrál fotbal od 23 let: Baník Havířov (II.liga), Sigma 
Olomouc, Dynamo České Budějovice (I.liga), Drnovice (II.liga), 
Union Cheb, Hradec Králové, Baník Ostrava (I.liga).
Pohárová utkání: PVP – Hradec Králové
Reprezentace ČR: 1993 – 1995
Počet startů a střelecká bilance: II.liga: 119 zápasů a 33 branek
I.liga: 188 zápasů a 49 branek (v ročníku 1997/98 třetí nejlepší 
střelec ligy)
Pohárová utkání: 3 zápasy a 9 branek
Reprezentace ČR: 9 zápasů a 2 branky   
V Hlučíně začínal Petr Samec v roce 2001 jako hráč v župním pře-
boru. Přes hrajícího asistenta, hlavního trenéra a dvouleté anabázi 
u juniorky SFC Opava se vrátil na pozici asistenta trenéra do již 
druholigového mužstva. Nyní se vrací na post hlavního trenéra.
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spíše na majitele klubu, se 
kterým jsme se před sezónou 
na toto téma bavili. Je pravda, 
že tuto variantu zvažoval, já 
jsem však přesvědčen, že pokud 
bude mužstvo předvádět dobrý 
fotbal a pohybovat se ve středu 
tabulky,  bude jako hlavní 
sponzor a hlavně jako „fotbalový 
fanatik“ ve své činnosti i nadále 
pokračovat. V opačném případě 
je možné, že by výše zmiňova-
nou variantu skutečně zvolil.

HN: Jaký je váš cíl pro nadchá-
zející sezónu?
V prvé řadě je to stabilizace 
kádru, protože po tak rozsáhlé 
obměně bude potřeba určitý 
čas, aby si hráči na sebe zvykli. 
Chceme předvádět rychlou, 
útočnou, kombinační hru, která 
by však nebyla pouze efektní, 
ale rovněž efektivní. Věřím, že 
pokud by se nám to dařilo, tak 
bychom se mohli pohybovat ko-
lem osmého místa, s čímž bych 
byl nadmíru spokojen.

HN: A vaše osobní cíle?
Trénovat národní mužstvo 
(smích). Samozřejmě je mi jasné, 
že stejně jako kariéra hráče tak i 
kariéra trenéra je postupná, jako 
trenér mám ale štěstí, že mám 
možnost „startovat“ jako hlavní 
trenér mezi dvaatřiceti vyvole-
nými v českém profesionálním 
fotbale.

HN: Takže zatím spokojenost?
V prvním kole s Bohemkou 
jsme se hodně přiblížili mým 
představám o naší hře. S Krčí to 
až tak ideální nebylo, ale rovněž 
jsme neodehráli špatný zápas.
Zároveň jsem si vědom, že jsme 
si svým způsobem na sebe 
upletli bič, a pokud se v nadchá-
zejících utkáních  nebudeme 
pohybovat na úrovni předvede-
ných výkonů, lidé to budou brát 
s nelibostí. Na druhou stranu, 
pokud se nám to podaří, tak 
jsem přesvědčen, že se nemusí-
me o budoucnost hlučínského 
fotbalu obávat.  

HN: Co by jste tedy vzkázal 
fanouškům Hlučína?
Stejně jako všichni lidé, i fanouš-
ci jsou náladoví. Když se daří, 
plácají vás po ramenou, když ne, 
tak na vás hulákají. Já věřím, že 
kluci budou chodit do každé-
ho zápasu na sto procent a od 
fanoušků bych si přál, aby byli 
trpěliví než se mužstvo sehraje 
a někdy i shovívaví, když se 
zrovna nebude dařit. 

Deset dnů strávil fotbalový tým složený z žáků 
druhého stupně Základní školy Dr.Miroslava 
Tyrše v Brazílii. Pobyt v tamním tréninkovém 
kempu získali za celkovou výhru v letošním 
Coca Cola Školském poháru. Pro naděje nejen 
hlučínského fotbalu bylo největší zážitek tré-
novat pod vedením trenéra mistrů světa z roku 
1994 Carlose Alberta Parreiry.
„Bylo to skvělé. Naučili jsme se nové triky a 
kličky,“ řekl patnáctiletý Pavel Niedermeier o se-
tkání s fotbalovou legendou. Dodal, že problé-
mem byla trochu jazyková bariéra. „Domlouvali 
jsme se prostě fotbalově. Dělali jsme to, co nám 
ukazoval,“ dodal.
Mezi útočníky, záložníky a obránce  nakonec 
musel zapadnout i brankář Jiří Pavlenka. „Tré-
ninky pro gólmany nebyly, takže jsem trénoval 
normálně s hráči. Zase jsem se něco naučil o 
jejich technice,“ řekl. Dodal, že do brány se pře-
sto několikrát postavil během mezinárodních 
přátelských zápasů.
Pro mladé hlučínské fotbalisty znamenal pobyt 
v Brazilii velkou zkušenost. Srovnávat se mohli 
hned s několika dalšími týmy. „Někteří hráči,

 na které jsme tam narazili, byli opravdu dobře 
technicky vybaveni. Rozdíl oproti nám ale nebyl 
zas tak veliký,“ dodal Václav Mozol.
Do exotické Brazílie odcestovalo 16 hráčů a dva
 trenéři. „Jeli všichni, kteří se podíleli na výsledku 
během českého finále poháru v Praze,“ vysvětlil 
hlavní trenér týmu Milan Duhan. Dodal, že z de-
setidenního pobytu mladíci trénovali přibližně 
pět dnů. Ve volném čase cestovali a poznávali 
zemi. „Bohužel nám nevyšlo počasí. Po prvních 
dvou dnech pršelo a byly mlhy. Teploty se pohy-
bovaly okolo 15 stupňů Celsia,“ řekl.

Fotbalové naděje v Brazílii
trénovaly i cestovaly

Naši se v průběhu prázdnin utkali hned se dvě-
ma pražskými mančafty. Prvním byla  pražská 
Bohemka, kterou jsme rozdrtili v poměru 4:1, s 
pražskou Spartou Krč (modří) se hrálo 1:1. 
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Už po sedmé se koncem 
července proměnilo hlučínské 
jezero v jedno velké basketba-
lové hřiště. TJ Hlučín ve spolu-
práci se Správou rekreačního 
areálu navázala na tradici turna-
jů v pouličním basketbalu, které 
probíhají s jedinou přestávkou, 
způsobenou nepříznivým poča-
sím již od roku 2000. 
Na devíti speciálně vybudo-
vaných hřištích se ve třech 
kategoriích představilo kolem 
30 družstev. 
„Každé mužstvo bylo složeno 

ze čtyř hráčů. Na všech hřištích 
byly předváděny akce jako 
opsané z učebnic basketbalu. 
Mezi účastníky se opět objevili 
i kmenoví hráči oddílu Nové 
huti, pro které je tento turnaj 
příjemným zpestřením letní 
přípravy,“ řekl spolupořadatel 
Tomáš Bedrunka.
V kategorii nejmladších zvítězil 
tým s názvem Jeptišky, v kate-
gorii B. Chlupatíci, v nejstarší 
kategorii to byl tým skrývající 
se za názvem Zašmolená deka.

Petr Breitkopf

Jeptišky bodovaly v basketu

Dálkoví plavci soutěžili
ve vodách jezera 
Přes 160 plavců se zúčastnilo 
již jedenáctého ročníku zá-
vodů O putovní pohár města 
Hlučína v dálkovém plavání, 
které se 28. a 29.7. konaly ve 
vodách hlučínského jezera. 
Zároveň s boji o putovní 
pohár zápolily i děti v rámci 
17. mezinárodního Mistrovství 
ČR žactva. 
„Plavalo se na tratích jeden, 
tři, pět a deset kilometrů. 
Nejmladšímu účastníkovi bylo 
osm a nejstaršímu pak dvaa-
osmdesát let,“ řekl organizátor 
soutěže Petr Wolf z klubu 
Slezan Opava.
Letošním Mistrem ČR v dálko-

vém plavání v kategorii žactva 
se stal Michal Váňa z Kolína. Na 
druhém místě skončil Jakub 
Svoboda ze stejného města. 
během prvního závodního 
dne si doplavali pro první dvě 
místa na kilometrové trati a v 
neděli pak i na tříkilometrové 
trati.
Putovní pohár města Hlučína 
se i s vítězem Rostislavem Vít-
kem přestěhoval do Brna mezi 
trofeje tamní Komety. Druhé 
místo obsadil Libor Smolka z 
TJ Krnov a třetí pak Jan Ježek 
ze Slavie Plzeň.

Petr Breitkopf

Už počtvrté se v areálu vo-
lejbalových kurtů u spotov-
ní haly 14. července konal 
tradiční turnaj Hlučínská 
smeč. Celkem se do něj 
přihlásilo 17 týmu. Sedm 
z nich v ženské kategorii 
hrálo plážový volejbal.

hlučínskénoviny [12]

 Koupím stavební pozemek pro kancelářský objekt v lokalitě Hlučína. Cca 500-600 
m2. tel: 603 48 78 48 mail: kubimi@seznam.cz
 Hledáte práci? Chcete změnit zaměstnání? Využijte program pracovního zařazení! 
Tel.: 555 111 566.
 Koupím byt vel. 1+1 v Hlučíně. Tel.: 602 754 121.
 Pronajmu byt 2+kk na Rovninách tel. 604830029
 Kamenictví Lampart výroba a montáž pomníků parapetů žulových schodů obložení 
krbů sekání písma opravy hrobů, prodej - vázy lampy veškeré kamenické práce. Porovnejte 
naše ceny. Školní 12 74801 Hlučín tel. 604837432, 605154463
 Koupím v Hlučíně stavební pozemek i bez IS (pole, zahrady) nebo RD k rekonstruk-
ci. Tel.: 603 772 774
 Vyměním 1+1 na Rovninách za větší i zadlužený s doplatkem. 605 439 367, spěchá.
 Vyměním byt 2+1 za 1+1 v Hlučíně, tel.: 777 197 935.
 Pronájem tryblokového lešení včetně podlažek 776 204 142.
 Mladí manželé koupí RD i k rekonstrukci, popřípadě stavební parcelu v okolí Hlučína. 
Tel.: 603 335 686
 Koupím starší byt 1+1, popřípadě 0+1 v Hlučíně za 600.000,- Kč. Tel.: 732 505 136.
 Hledám kamarádku od 25 let z Hlučína a okolí na příjemné chvíle u kávy, procházky 
a výlety na kolech. budu ráda, když se někdo ozve. Tel.: 737 049 777.
 Pronajmu byt 2+1 s balkonem v Hlučíně, pěkné místo. Tel.: 724 585 092.
 Koupím byt 2 až 3+1 v Hlučíně, Platba hotově. Tel.: 737 742 749
 Koupím chvojí Thuje a Cypřišku - v říjnu (na dušičky). Nabídněte. 595 042 978

BOURACÍ A ZEMNÍ PRÁCE
T E L :  5 9 6  1 1 4  7 8 5

VÝROBA WWW STRÁNEK, HOSTING 
STRÁNEK, REGISTRACE DOMÉN

TEL: 603 48 78 48
DEMO NA WWW.INSTANTWEB.CZ

Chystá se expedice z Hlučína na Krym
Skupina mladých lidí a dobro-
druhů z Hlučína pod vedením 
známého cestovatele Anto-
nína Mikulenky připravuje na 
druhou polovinu září otevřenou 
dobrodružnou expedici  Hlučína 
na Krym. „Hledáme dobrodruhy, 
kteří by doplnili naši skupinu 
na cestě na Krym - Černé moře, 
Lvov, Oděssa, Sevastopol, Velký 

kaňon, Artěk, Jalta, Aluště, Alup-
ka, Sudak, nejkrásnější pláže, 
Bachčisaraj, vodka a po cestě 
domů se stavíme na pár dnů do 
Koločavy za Nikolou Šuhajem,“ 
řekl šéf cesty s tím, že termín 
expedice bude od 15. do 30. 
září. Doprava autobusem, strava 
vlastní a spaní ve stanech.
Kontakt:  606 658 990

Příjem textové inzerce pouze elektronicky na mail: textovainzerce@pnm.cz 
- cena 100 Kč za 40 znaků vč. mezer. Textová inzerce může mít maximálně 400 
znaků. Jako textovou inzerci nezveřejňujeme komerční inzeráty.



INZERUJTE
V HLUČÍNSKÝCH 

NOVINÁCH
596 114 787, 603 48 78 48, 

INZERCE-HLUCIN@PNM.CZ

TAXI
HLUČÍN

602 855 888
Při objednávce předem 

možnost přistavení 
vozidla pro 6 pasažérů.

Zajištění
Drink Service

(odvoz Vás i s Vaším vozidlem)

VOLÁNÍ ZDARMA

800 888 838



sobota 6.10.2007 OC Galerie

  a  neděle 7.10.2007OC Silesia

           

...zábavný den plný narozeninového 
karnevalového programu

•     vystoupí a pobaví Vladimír Hron
•     moderuje Roman Pastorek
•     taneční vystoupení
•     atraktivní módní přehlídky 
•     soutěž krásy LOOK BELLA 2007
•     zábavné dopoledne pro děti
•     klaun Hopsalín
•     věštírna, facepainting, karikaturista
•    divácké soutěže

Narozeniny
     OC Galerie 
a OC Silesia

karnevalové benátské oslavy
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