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Začátek června patří vždy dětem. Ty 
hlučínské se mohly 9. června pobavit 
hned na dvou Dětských dnech. V areálu 
hlučínského jezera (foto vpravo a na 
titulní straně) a na fotbalovém hřišti v 
Darkovičkách (foto vlevo).

Snímky připomínají atmosféru, kterou 
během brněnského zápasu mladých 
hlučínských fotbalistů, vytvořili jejich 
spolužáci. Podrobnosti na straně 13.

V Muzeu Hlučínska  skončila výstava 
Svět panenek. Kromě klasických panen 
výstava nabídla i exotické exponáty, 
jako například indiánskou panenku beo 
černou Barbie.    Foto: pronetmedia.cz
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Vážení spoluobčané, 

těší mě, že Vám mohu představit Hlučínské noviny  ve zcela no-
vém kabátě. Nakolik jim tento „kabát“ padne, posuďte sami.
Tato změna je vlastně součástí plnění prvního bodu našeho 
volebního programu, kterým bylo zlepšení komunikace s Vámi, 
občany, a zlepšení Vaší informovanosti. Hlučínské noviny nejsou 
jiné jen na první pohled, změnil se i obsah a vnitřní uspořádá-
ní, což považuji za ještě důležitější než samotnou barevnost a 
grafiku. 
Vždy jsem si uvědomoval, že jsou Hlučínské noviny jediným in-
formačním kanálem, kterým se k Vám mohou dostávat zprávy z 
činnosti orgánů města i jeho života a který je dostupný všem. Od 
začátku svého působení ve funkci starosty jsem proto usiloval o 
zkvalitnění novin. Bylo zřejmé, že profesionální noviny není mož-
né vydávat „amatérsky“. Nejprve jsme si tedy stanovili požadav-
ky a představy města a hledali systém, který bychom je zajistili. 
Bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele, ze kterého vzešla 
společnost PRONETmedia, s.r.o. a nový šéfredaktor Hlučínských 
novin pan David Moravec. 
Hlučínské noviny v podobě, kterou nás dodavatel přesvědčil 
a  zvítězil ve výběrovém řízení, máte nyní před sebou. Nezbývá 
mi než věřit, že se Vám budou noviny zamlouvat stejně jako 
výběrové komisi, že se budete na každé číslo těšit, a hlavně: že 
budete v Hlučínských novinách nacházet informace, které Vás 
zajímají, které potřebujete. Je mým přáním, aby v nich každý z 
Vás našel něco pro sebe, a když nám navíc nadchází doba dovo-
lených a prázdnin, jistě k tomu najdete čas a příležitost.
A právě nad přicházejícím obdobím bych se zde také rád zamys-
lel. 
Nastává doba, kdy si opět budeme moci na chvíli oddechnout, 
užívat volných dnů dovolené a děti prázdnin. Je opravdu důle-
žité najít si v dnešní uspěchané době čas na sebe, pokud možno 
zapomenout na všechny pracovní záležitosti a nedořešené 
problémy, možná se k tomu i přinutit.
Dovolená to je odpočinek, poznávání nových krajin, nových 
přátel, ale především čas strávený s rodinou. Přiznejme si, že se 
během běžného pracovního roku kolikrát ani pořádně nevidíme 
se svými dětmi, se svými nejbližšími. Učitelé ve škole tráví s na-
šimi dětmi  více času než my, rodiče. Kolegové z práce nás znají 
lépe než vlastní partneři.
Práce i škola jsou pomíjivé, ale rodina je kolem nás po celý život. 
Nenechejme si tedy volné dny ukrást nedokončenými úkoly, natí-
ráním plotu nebo opravou střechy. Buďme na tu chvilku „slepí“ k 
neuklizenému bytu a dělejme jen to, co je nám příjemné a z čeho 
načerpáme síly a optimismus zase na další období

Přeji Vám prožití dnů dovolené a prázdnin podle Vašich představ. 
Ať Vám přinesou to, co mají – dobrou náladu, radost a klid . 
Třeba k tomu přispějí i naše nové Hlučínské noviny.

Ing. David Maňas
starosta

Slovo starosty
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?Ptejte se vedení radnice
Zajímá vás cokoliv ze života města?
Neváhejte a napište své dotazy.
Zástupci radnice budou v HN reagovat jen 
na podepsané otázky. 
Dotazy směrujte na mail: harazinova@hlu-
cin.cz nebo poštou na adresu Městského 
úřadu k rukám Jarmily Harazinové, tiskové 
mluvčí města.



ekonstrukceR
„V současné době je stav 
ulice velmi špatný,“ řekl mluvčí 
radnice Jarmila Harazinová. 
Dodala, že hlavním problémem 
je zastaralá, rozpadající se 
a v některých případech ne-
funkční kanalizace, nevyhovu-
jící stav vodovodní sítě a téměř 
nesjízdný povrch.
„Počítáme s tím, že si rekon-
strukce vyžádá velký objem 
financí, který se nedá srovnat
s žádnou jinou akcí tohoto 
druhu,“ řekla s tím, že například 
sítě vybudované v chodnících 
- plynovod, telekomunikace a 
kabely veřejného osvětlení - 
jsou uloženy nad vodovodním 
potrubím a kanalizací.  „Nelze 
je proto jen vyměnit, ale je nut-
né je přemístit do osy komuni-
kace,“ vysvětlila mluvčí. 
Zastaralé a neodpovídající 
normám jsou také přípojky 
k jednotlivým domům a v 
některých případech technici 
nebyli schopni ani stanovit 
jejich materiál či trasu vedení. 
„Technické řešení je vzhledem 
k daným dispozicím velmi 

náročné a od něj se odvíjí 
náročnost finanční, která byla
důvodem odsouvání rekon-
strukce,“ řekla.
V roce 2011 uplyne 100 let od 
připojení Dlouhé Vsi ke Hlučí-
nu a vzniku ulice Dlouhoveské. 
„Právě k tomuto významnému 
jubileu je naším cílem Dlou-
hoveskou ulici rekonstruovat. 
Je nutné ji vybavit novými 
inženýrskými sítěmi, kvalit-
ním podkladem i povrchem,“ 
uvedla s tím, že žádost o dotaci 
vedení města odeslalo koncem 
června. Rozhodovat se o ní 
bude koncem roku.
Dlouhoveská ulice má pro 
Hlučín z historického hlediska 
jedinečný význam. Vznikla z 
obce Dlouhá Ves, jejíž založení 
spadá do stejného období, 
jako založení Hlučína. Těsné 
sousedství města a Dlouhé Vsi 
vyústilo v roce 1911 v připojení 
k Hlučínu. „Přesto, že se ulice 
nenachází v městské památko-
vé zóně, zcela jistě by si pro své 
historické kořeny takový statut 
zasloužila. Můžeme ji nazvat 
součástí historického srdce 
města Hlučína,“ dodala mluvčí.

...Dlouhá Ves v překladu do latiny znamenalo Longo Pago?

...v královské listině vydané 4. února 1265 v Chřenovicích je 
uvedeno, že v těsné blízkosti nejmenované vesnice bylo založe-
no nové město. Historikové dávají tuto zprávu do souvislostí s 
městem Hlučínem?
... Hlučín byl založen na pozemcích patřících původně obci Dlou-
há Ves, které daroval obyvatelům města král Přemysl Otakar II.?
... v roce 1720 měla Dlouhá Ves 15 sedláků, tři mlynáře, 18 za-
hradníků a 23 chalupníků? 
... dekretem císaře Vilhelma II. byla vesnice 10. července 1911 při-
pojena k Hlučínu. Dlouhá Ves musela za úmluvu městu zaplatit 
6500 marek? 

Ředitel Muzea Hlučín-
ska  Metoděj Chrástecký 
instaluje jeden z exponátů 
výstavy nazvané Horst 
Benek - kov, kámen
a dřevo. V prostorách mu-
zea výstava zůstane do 
15. července.  Kravařský 
umělec Horst Benek se 
zabývá převážně figurální
tematikou a jako výrobní 
materiál používá právě  
dřevo, kámen, hlínu, 
pryskyřici i sádru. 
Své práce vysta-
vuje celoročně 
také na své 
zahradě.

Kov, kámen, dřevo

Víte, že...

Do čtyř let chce vedení města rekonstruovat Dlouho-
veskou ulici. Ta je v současné době v kritickém stavu. 
Dokončení oprav je plánováno na rok 2011, tedy ke 
100. výročí připojení Dlouhé Vsi ke Hlučínu a vzniku 
ulice Dlouhoveská. Město nyní připravuje podání 
žádosti o dotaci, ze které chce investici ve výši 35 
miliónů financovat.

Dlouhoveské ulice 

Kov, kámen, dřevo

Foto: pronetmedia.cz
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Do názvu spisovatelka a básníř-
ka zakomponovala Lelka, což 
je strašidlo, které během nocí 
bloudí v okolí Darkoviček. Podle 
legendy nikomu příliš neškodí. 
Tichý poutník jej může spatřit 
jen jako blikající světlo. Pokud je 
ale chodec hlasitý a dělá rámus, 
Lelka rozzlobí. „Co se pak s 
takovými lidmi stane, si mohou  
zájemci přečíst v knize,“ řekla 
Schlossarková.
Prozradila, že například jednomu 
muži, který se přiopilý vracel ze 
zábavy počůralo strašidlo nový, 
a hlavně drahý kabát. „Ten se 
pak rozpadl na spoustu ne příliš 
voňavých kousků,“ řekla s tím, že 
Lelkem se v Darkovičkách malé 
děti straší už několik generací.
Na Lelka se něsmi piskač je v 
pořadí již 11. knihou hlučínské 
patriotky. Ve většině z nich se 
spisovatelka inspirovala vyprá-
věním pamětníků. „Při práci na 
poslední knize jsem spoustu 
času strávila v klubech seniorů. 
To jsou nekonečné studnice 
lidové moudrosti a slovesnos-
ti,“ řekla s tím, že právě různé 
vzpomínky, báchorky a legendy 
se staly základem díla, jehož část 
je napsaná v hlučínském nářečí a 
část česky.

Součástí knihy je i hlučínsko-
-český slovník.  „Nemůžu jej 
nazývat prajzsko-český. To 
bych se dostala do problé-
mů. Někde se totiž říká na-
příklad cichy, jinde cejchy 
a v další vesnici to jsou 
už cechy. Takže jsem 
použila pouze výrazy z 
Hlučína a nejbližšího 
okolí,“ vysvětlila s tím, 
že kromě odpovědi na 
to, co jsou cichy, čtenáři 
najdou ve slovníku i co 
je například šeblefla či 
bedajla.
Kromě autorského čtení byla 
na programu křtu i cimbálová 
muzika ze Základní umělecké 
školy v Hlučíně. Vystoupily také 
seniorky z Vřesiny se scénkou  
Misto peřa, kterou jim Schlos-
sarková napsala na míru.

chlossarkováS
četla ze své nové knihy

Básnířka bodovala v anketě Mf Dnes
Šestašedesátiletá spisovatelka Jana Schlossarková  patří mezi výrazné osobnosti kultury Hlučínska. Před 
časem dokonce skončila druhá v anketě vyhlášené moravskoslezskou přílohou deníku Mf Dnes, ve které 
čtenáři volili osobnosti regionu. 
Na prvním místě skončil Dick R. Bliek, který několik let vede ostravský hotel Imperial, a na třetím pak Ka-
naďan Brett Gray, ředitel mezinárodní školy v Ostravě, kde se učí v angličtině děti zahraničních manažerů.
V anketě hlasovalo několik stovek čtenářů, a to prostřednictvím elektronické pošty a dopisů. „To je teda 
gól. Mně to úplně vyrazilo dech, ještě pořád tomu nevěřím. Já se z toho překvapení pořád nemůžu vzpa-
matovat. Dokud to neuvidím černé na bílém, tak tomu snad ani neuvěřím,“ reagovala Schlossarková na 
první informaci o svém umístění

Studenti  hlučínského gym-
názia podpořili koncem 
dubna projekt, který pomáhá 
dětem bez rodin. V rámci tzv. 
Sluníčkového dne prodejem 
keramických nebo magnetic-
kých sluníček v ulicích města 
vybrali více než 24 000 korun. 
„Děkujeme všem, kteří se sbírky 
zúčastnili, pomohli ji zorganizo-
vat nebo si jen koupili sluníčko,“ 

řekla koordinátorka projektu 
Michaela Sedláčková.
Sluníčkový den vyhlásil nadační 
fond Rozum a Cit.  Celkem se 
v celé republice vybralo více 
jak 1,6 milionu korun.  Výtěžek 
podpoří činnost pěstounských 
rodin a pomůže opuštěným dě-
tem z dětských domovů získat 
nejen nový domov a rodinu. 
V dětských domovech a ústa-

vech sociální péče po celé ČR 
nyní vyrůstá kolem 20.000 dětí. 
Nadace za deset let pomohla 
více než 370 rodinám více jak 
14 miliony korun. V těchto rodi-
nách vyrůstá 1 700 dětí z DD a 
ústavů sociální péče.
Hlučínští gymnazisté se podílejí 
i na dalších projektech.  „Spo-
lupracujeme s šesti nadacemi. 
Například akci Bílá pastelka, 

která se věnuje pomoci slabo-
zrakým a nevidomým lidem, 
takto podporujeme už sedm 
let,“ řekla zástupkyně ředitele 
školy Helena Kapounová. Doda-
la, že v květnu se například 
studenti zapojili do získávání 
peněz pro handicapované 
sportovce v rámci akce Svátek 
s Emilem, který pořádal Český 
paralympijský výbor.

Studenti gymnázia podpořili děti bez rodin
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Na Lelka se něsmi piskač, tak šestašedesátiletá spisovatelka 
Jana Schlossarková nazvala svou novou knihu. Kromě historek, 
legend a vzpomínek, které vyslechla od pamětníků obsahuje, 
dílo i stručný česko-hlučínský slovník, hlučínská přísloví a poře-
kadla, škádlivky, ustálená rčení, vžitá slovní spojení či aforizmy. 
Knihu autorka pokřtila v Kulturním domě Hlučín 
12. července v rámci autorského čtení a autogramiády.



V Hlučíně bude možná 
znovu židovský 
hřbitov
Na území města možná znovu 
bude židovský hřbitov. Zájem o 
jeho zřízení projevili představi-
telé Židovské obce. Rada města 
o myšlence jednala na jednom 
ze dvou červnových zasedání. 
Židovský hřbitov by měl vznik-
nout vedle hřbitova Rudé armá-
dy. „V této lokalitě už židovské 
pohřebiště bylo,“ řekla mluvčí 
radnice Jarmila Harazinová s 
tím, že rada v této souvislosti 
rozhodla o zveřejnění záměru 
darovat tento pozemek.
 „Jde zatím o záměr. Může se 
přihlásit kdokoliv, kdo si bude 
myslet, že má na jeho vybudo-
vání nárok. Rozhodovat bude 
příští zastupitelstvo,“ řekla 
mluvčí. Město počítá s tím, 
že by se na místo přesunuly i 
židovské náhrobky zasypané v 
korytu potoka Jasénka.

Hlučínská charita pro 
bezdomovce
Hlučínská charita bude mít i 
nadále v pronájmu budovu bý-
valé školky na Rovninách, kde 
se věnuje bezdomovcům. Rada 
organizaci nájemní smlou-
vu prodloužila na neurčito. 

„Novinkou je i to, že hlučínský 
právní odbor bude na základě 
smlouvy vyřizovat přestupky 
spáchané na území obce Píšť,“ 
dodala Harazinová.

Hřiště postaví 
Ostravské stavby
Známa už je společnost, která 
za základní školou v Tyršově 
ulici postaví víceúčelové hřiště. 
Zakázku v hodnotě 5,8 milionu 
korun získala firma Ostravské
stavby. Do konce roku na 
pozemku vyroste například 200 
metrů dlouhý atletický ovál, 
hřiště na házenou, basketbal a 
volejbal. 

Hasiči si polepší
Dva body programu rady se tý-
kaly i hasičů. Ti z městské části 
Bobrovníky prodají kolegům 
ze Skřipova vůz značky Karosa. 
Hlučínští si zase od Hasičského 
záchranného sboru Moravsko-
slezského kraje vypůjčí vyproš-
ťovací hydraulické nůžky.

Rozvoj města
a nové noviny
Rada také vzala na vědomí slo-
žení řídící strategické pracovní 
skupiny, která se bude podílet 
na vzniku strategického plánu 

rozvoje města. Ten je pod-
mínkou toho, aby se radnice 
v budoucnu mohla ucházet 
o peníze z evropských fondů. 
Radní navíc rozhodli, že novým 
dodavatelem Hlučínských no-
vin bude společnost PRONET-
media, s.r.o.

Dotace pro dívčí
fotbalový klub
Zastupitelstvo, které se od 
posledního vydání novin sešlo 
jednou, zase rozdělovalo dota-
ce sportovním organizacím. O 
peníze žádal Dětský ranč, Spor-
tovní klub FC Hlučín a Dívčí 
fotbalový klub 1. DFC. S žádostí 
uspěl jen dívčí fotbal.

Úpravy v rozpočtu 
zkrášlí Hlučín
Členové zastupitelstva také roz-
hodovali o 2. úpravě rozpočtu 
města. Na straně příjmů totiž 
došlo k zapojení částky dosahu-
jící 1,2 milionu korun na opravy 
a rekonstrukci fasád domů a 
pronájmu majetku.
Na straně výdajů se pak objevi-
ly peníze nutné pro rekonstruk-
ci nástupiště na autobusovém 
nádraží, oprava krytů radiátorů 
a obložení v Základní škole Hor-
nická či oprava elektroinstalace 

v budově Základní a mateřské 
školy v Bobrovníkách. 
Opravena bude i ulice Pode Zdí, 
před kostelem svaté Markéty 
vzniknou parkovací místa a 
domy v ulicích U Stadionu a 
Zahradní budou mít zatep-
lenou střechu. V úpravě byly 
také přesunuty peníze na akce 
osadních výborů. Předsedky-
ní nově vzniklého Osadního 
výboru Hlučín-Rovniny se stala 
Jaroslava Miketová.

Změna územního 
plánu našeho města
Odbor výstavby a územního 
plánování zpracuje na základě 
připomínek občanů a vedení 
radnice návrh změn územního 
plánu města. 
Majitelem pozemků v areálu 
bývalé školky v Darkovičkách je 
na základě rozhodnutí zastu-
pitelů podnikatel, který před 
časem koupil i budovu. 

V září pojďme bez aut
„V třetím zářijovém týdnu se 
Hlučín opět připojí k Evropské-
mu týdnu mobility. Během něj 
se uskuteční i tradiční Den bez 
aut,“  zakončila výčet usnesení 
zastupitestva a rady mluvčí 
Harazinová.

Z jednání rady a zastupitelů

Hlučínské gymnázium je jediné 
na Opavsku, které je zcela bez-
bariérové. Pomohl k tomu nově 
vybudovaný výtah, který umož-
ní vozíčkářům z řad studentů 
lepší přístup do školy. 
„Projekt stál téměř 1,3 milionu 
korun. Částku milion korun 
nám dal krajský úřad a zbytek 
jsme zaplatili ze sponzorských 
příspěvků a vlastních peněz,“ 
vysvětlil ředitel  Jiří Šebesta. 
Dodal, že v současné době je ve 

škole jedna studentka upouta-
ná na invalidní vozík. V budouc-
nu by ale škola mohla přijmout 
i další handicapované studenty. 
„Jsem moc spokojená,“ svě-
řila se čtrnáctiletá Martina 
Středulová z Hlučína. Dodala, 
že podobný luxus v podobě 
bezbariérového přístupu nabízí 
i gymnázium v Ostravě. „Tady 
to ale mám do školy podstatně 
blíž a odpadají problémy s do-
jížděním,“ řekla studentka.

Gymnázium bez bariér

Vedení radnice hledá strate-
gického partnera pro Sportov-
ně rekreační areál (SRA). „Jsme 
si vědomi, že jeho potenciál 
není nyní zcela využit,“ řekl 
místostarosta Pavel Reiský.
Vedení města chce najít po-
stup, jak změnami ve způsobu 
provozování SRA dále rozvíjet. 
„Chceme, aby nabízené služby 
odpovídaly požadavkům 
dnešní doby,“ uvedl.
Případné změny v součas-
né době brzdí několik věcí. 
Jednou z nich jsou například 
nevyjasněné majetkové vzta-
hy k poškozenému stavidlu. To 
patří Úřadu pro zastupování 
státu ve věcech majetkových.

Budoucnost 
štěrkovny 
brzdí stavidlo

Pravidelný svoz pytlů s vytří-
děným plastovým odpadem 
je plánován na červenec a za-
čátek srpna. Na území od ulice 
Opavská a Ostravská směrem 
na Darkovičky se uskuteční 4. 
července. Na ploše ohraničené 
stejnými ulicemi, ale směrem 
na Bobrovníky to bude 18. čer-
vence. Městské části Darkovičky 
a Bobrovníky přijdou na řadu 
jako poslední, tedy 1. srpna. 
„Pytle s plasty je nutno vystavit 
v den svozu před šestou ho-
dinou ráno,“ upozornila Jana 
Lamžíková z městského úřadu. 
Dodala, že i v dalších měsících 
se bude plastový odpad svážet 
v intervalu jednou za šest týd-
nů. Svozový týden bude lichý.
Svoz komunálního odpadu je 
naplánován na 5. a 6. července. 
Kontejnery budou umístěny na 
obvyklých místech.

Svoz odpadu

Řadu úspěchů slavili žáci Základní školy Generála Svobody. V 
republikovém kole sportovních her mládeže základních škol prak-
tických a speciálních bodovala žákyně osmého ročníku Veronika 
Luptáková. Ze soutěže družstev si přivezla zlatou medaili. V jed-
notlivcích skončila stříbrná v běhu na 800 metrů. Družstvo chlapců 
zase vyhrálo fotbalový turnaj ve Velkých Heralticích. V pěvecké 
a výtvarné soutěži, která se konala ve Vítkově, žáci školy v obou 
oborech skončili na prvním i druhém místě.

Úspěchy na ŽŠ Generála Svobody
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Klidová zóna s průlezkami a 
pískovišti pro děti a posezení 
pro jejich dospělý doprovod by 
měla vzniknout u kulturního 
domu. „Vyplynulo to z ankety, 
kterou vyhlásila pracovní sku-
piny pro komunitní plánování 
Rodina, děti a mládež,“ řekla 
koordinátorka komunitního 
plánování Hana Gelnarová. 
„Dotazníkem jsme chtěli oslovit 
především maminky, které 
budou se svými dětmi klidovou 
zónu navštěvovat,“ vysvětlila.  
Do rodin s malými dětmi se 
dostalo celkem 220 dotazníků. 
Více jak 60 procent z nich se 

vrátilo vyplněných. „Na zákla-
dě výsledků dotazníkového 
šetření jsme podpořili rozhod-
nutí vybudovat klidovou zónu 
právě v prostorách u Kulturního 
domu Hlučín,“ doplnila s tím, že 
lokalita má výhodnou polohu 
mezi sídlištěm a centrem města. 
Navíc se v její blízkosti připravu-
je další bytová výstavba.

Lidé se zdravotním postižením 
by v Hlučíně mohli mít ulehče-
nou dopravu. Koncem června 
se sejde pracovní skupina pro 
komunitní plánování, která 
společně s handicapovanými 
obyvateli určí nejkritičtější 
místa pro bezbariérový přístup. 
Uvedla to koordinátorka 
komunitního plánování Hana 
Gelnarová.
Původně se ve městě mělo 
vybudovat pět takzvaných 
bezpečných tras. 
Na jednu z nich vedoucí od 
vlakového nádraží přes Mírové 
náměstí a autobusové nádraží 

až k Domovu důchodců rada 
přidělila částku 436 000 korun. 
Žádost o další dotaci, která 
měla dofinancovat ucelené 
bezbariérové trasy napříč 
městem, ale Moravskoslezský 
kraj zamítl. 
„Občané se zdravotním po-
stižením, kteří se podíleli na 
přípravě celého projektu, proto 
navrhli přehodnotit pláno-
vaný postup a místo ucelené 
bezbariérové trasy usilovat o 
odstranění překážek a úpra-
vu komunikací postupně od 
nejkrizovějších míst,“ vysvětlila 
Gelnarová. 

Klidová zóna u kulturního domu

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

Krizová místa pro vozíčkáře

Stovky lidí přilákaly v sobotu 23. června 
na náměstí Hlučínské slavnosti. Akci 
neohrozila ani nepřízeň počasí. Odpolední  
průtrž mračen dokonce několika prodej-
cům zničila stánky. Počasí se ale nakonec 
umoudřilo a slavnostem už neškodilo. „Je 
to příjemné odpoledne. Děti se vyřádí. Já 
tady potkala kamarádky. Hlavně spolu-
žačku, kterou jsem 15 let neviděla,“ řekla 
mladá žena ze sídliště OKD. 
Vedení Kulturního centra a Kulturního 

domu připravilo program, jehož hlavní 
hvězdou byla kapela Queen Revival (foto 
vpravo dole). Slavnost měla i svého za-
hraničního hosta. Z polského Namyslówa 
přijela reagge skupina THC – X. 
Na podiu se vystřídali i zástupci domácí 
hudební scény. Nový repertoár představil 
hardrockový Lybar Band. Zahrál i Vajco-
vod, Beatles Collection Band či dechov-
na Hlučíňanka. Pro děti zase vystoupil 
kouzelník.

Hlučínské slavnosti přilákaly stovky lidí

Prajzská rely
Sedmadvacet historických 
vozů a téměř 80 motocyklů se 
2. června zúčastnilo sportovně 
orientační soutěže historic-
kých vozidel Prajzská rely. 
Součástí doprovodného pro-
gramu byl například průjezd 
strojů extrémními podmín-
kami či kaskadérské kousky 
na motocyklech. „Chtěli jsme 
ukázat, jakou krásu uměli naší 
předkové vtisknout do kusu 
plechu, železa a kůže,“ řekl 
Pavel Tkačík z AMK Hlučín.

Muzeum ukazuje Hlučínsko, Valticko a Vitorazsko
Společná minulost spojuje tři 
od sebe jinak vzdálené regiony. 
Hlučínsko, stejně jako Valticko 
na jižní Moravě a jihočeské 
Vitorazsko, po nějakou dobu 
patřilo jinému státu. Všechny 
tři oblasti se navíc na začátku 2. 
světové války staly přímou sou-
částí německé říše. Podrobně to 
popisuje výstava instalovaná v 
prostorách Muzea Hlučínska.
„Všechny tři regiony mají za 
sebou specifický historický 
vývoj. Hlučínsko bylo součástí 

Pruska. Valticko a Vitorazsko 
pak Dolních Rakous,“ vysvětlil 
autor projektu a ředitel muzea 
Metoděj Chrástecký. Dodal, že 
výstava bude putovní a postup-
ně zavítá do Valtic a Českých 
Velenic.
Starosta Hlučína David Maňas 
během hlučínské vernisáže 
projekt označil za začátek 
spolupráce mezi jednotlivými 
regiony.  „Je to základní kámen 
k tomu, abychom se dál mohli 
setkávat,“ řekl. S tím souhlasí i 

starostka Valtic Terezie Lvová. 
„Dlouhodobá spolupráce ale 
musí vniknou na úrovni spolků 
a dalších organizací,“ vysvětlila.
I když historie Hlučínsko, Valtic-
ko a Vitorazsko spojuje, koláče 
rozhodně nemají stejné.  „Ty 
hlučínské jsou moc dobré. Naše, 
kterým říkáme hodovní, jsou 
menší a posypka je drobená 
nebo strouhaná,“ vysvětlila 
Lvová.
Výstava v Muzeu Hlučínska 
potrvá do 20. září.
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Dokumentární film Kde se valí kameny popisující masakr českých a německých
obyvatel ve vesnici Leština nedaleko Zábřehu na Moravě se natáčel v Hlučíně-
-Darkovičkách. Filmový štáb si pro zachycení několika scén vybral například 
pole a les nedaleko pevnosti Obora. V dokumentu si zahraje i řeka Opava, kde 
četa německých vojáků filmově popravila pětici Čechů.
„O událostech, které se v Leštině tehdy staly, se po válce moc nemluvilo. Do 
masakru německých obyvatel byla nějakým způsobem zaangažovaná celá ves-
nice. Nám se naštěstí podařilo získat autentická svědectví pamětníků, kteří byli 
ochotni hovořit na kameru,“ vysvětlil scénárista a spisovatel Josef Urban. 
Dodal, že v Leštině na samém konci války někdo zastřelil německého vojáka 
z projíždějící kolony ustupující jednotky. Odvetou armády pak byla téměř 
okamžitá poprava pěti Čechů. O několik dnů později se jejich příbuzní a přátele 
pomstili zmasakrováním 17 německých obyvatel ze sousední obce.
Lokace v Hlučíně a Darkovičkách si štáb vybral hlavně proto, že v době natáčení 
se v Darkovičkách připravovaly tradiční vojenské ukázky související s oslavami 
konce války a výročí mobilizace. K dispozici tak filmaři měli pro hrané scény do-
kumentu nejen historickou techniku, ale i kompars v podobě záložní jednotky 
Armády České republiky. Kromě nich si v dokumentu, který bude v příštím roce 
vysílat Česká televize na programu ČT 2,  zahrálo i několik lidí z Hlučína.

V Darkovičkách se natáčel 
film o masakru v Leštině
V Darkovičkách se natáčel 
film o masakru v Leštině

Říkají nám Prajzáci, ale nám to nevadí, 
my jsme na to dokonce hrdí. To jsou 
první slova, na která čtenáři narazí při 
otevření internetové stránky www.
prajzaci.estranky.cz. Vytvořil je ne-
známý autor, který zatím chce zůstat v 
anonymitě.
„Na těchto stránkách se dozvíte, kdo 
jsou Prajzáci, proč se jim tak říká, co to 
znamená. Kde je Prajzská, jaké tu jsou 
zvyky, jak místní lidé mluví. Jsem jeden 
z nich, ale nejsem rodilý. Přiženil jsem 

se,“ napsal o sobě autor stránek. Dodal, 
že web je nezávislý, nemá komerční zá-
měry a je určen k propagaci Hlučínska.
Na stránkách najdou návštěvníci i aktu-
ální informace takzvané „klevety“, něco 
o hlučínských koláčích, fotbale či ho-
keji v Kravařích. Stránky jsou otevřené 
všem zájemcům, kteří mohou vkládat 
své komentáře, postřehy či fotografie.
Nejlepší budou mít od autora webu 
zajištěnou výrobu vlastní internetové 
prezentace.

Prajzáci na internetu Děti závodily  

Flétnový festival bude 
příště soutěžní 
Příští ročník flétnového festivalu In
Bona Fidae Flute bude soutěžní. Orga-
nizátoři akce plánují vyhlášení soutěže 
pro flétnisty z Česka, Slovenska a
cizince, kteří zde studují. Festival bude 
navíc rozšířen o koncerty smyčcových 
nástrojů. Informovala o tom ředitelka 
akce Radmila Kotterbová. 
„Flétnové soutěže jsou v České republi-
ce organizovány jen v rámci Pražského 
jara,“ vysvětlil důvody vzniku klání 
mladých hudebníků umělecký ředitel 
festivalu Zdeněk Bruderhans.
Podle něj bude soutěž tříkolová a 
v prvním kole neveřejná. Soutěžící 

budou hrát jen před porotou, ale 
anonymně za plentou. Další kola, kde 
umělci předvedou hru v doprovodu 
klavíru a povinnou skladbu, už budou 
veřejnosti přístupná.
I nad dalšími ročníky festivalu převzal 
záštitu starosta David Maňas. Letos po-
řadatelé připravili celkem 11 koncertů 
na téma Flétna a klávesové nástroje. 
„S návštěvností jsme byli spokojeni. 
Tři koncerty byly úplně vyprodané,“ 
doplnila ředitelka akce s tím, že se do 
Hlučína sjížděli milovníci této hudby 
nejen z okolí, ale také třeba ze Zlína a 
Bystřice pod Hostýnem.
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Děti závodily  

Dětský ranč Hlučín hostil závody v paravoltiži handicapovaných dětí, mládeže a 
dospělých. Sport, který vznikl právě v Hlučíně, má za úkol vylákat postižené z jejich 
domovů. „Chceme, aby děti neseděly doma, ale samy sobě i ostatním ukázaly, že 
postižení není překážkou,“ vysvětlil šéf ranče Josef Dudek.
Na ranči se sešli jezdci od tří do dvaadvaceti let s lehkým i těžkým handicapem. 
Soutěžili i účastníci s kombinací psychického a fyzického postižení.
Dětský ranč Hlučín je bezbariérové zařízení, které se snaží o integraci zdravotně 
postižených jedinců. Cílem je vybudovat centrum smysluplného využití volného 
času dětí a mládeže, a to jak zdravých, tak handicepovaných. Ranč razí heslo:  „Když 
si děti hrají, nezlobí!“. 
Na snímku Josef Dudek předvádí v rámci exhibice vystoupení tříleté svěřenkyně.

 Žonglér Jiří Kremser z 
Darkoviček 8. června vystoupil 
na Festivalu rekordů a kuriozit, 
který se konal v Pelhřimově, 
kde během svého představení 
předvedl řadu eskamotérských 
kousků - s fotbalovým míčem 
na čele například uběhl za 
necelých 18 vteřin vzdálenost 
50 metrů. 

 O lidském těle, odlišnos-
tech obou pohlaví a také o 
změnách, které v těle nastávají 
během dospívání a puberty se 
dozvěděli žáci páteho ročníku 
Základní školy Hlučín - Rovniny 
na přednášce o dospívání, kte-
rou pro ně připravila koncem 
května MUDr. Claudia Ondru-
šová. 

 Nepál porazil Indonésii 
a Vietnam. Tak zní výsledky 
(v kategorii mladších žáků) 
sportovního dne O pohár Asie, 
který se 11. června konal v ZŠ 
Hornická. Třídy reprezentovaly 
jednotlivé země Asie. Děti ve 
třech kategoriích rozdělených 
podle věku soutěžily například 
ve střelbě ze vzduchovky. Navíc 
měli žáci za úkol ztvárnit vlajku 
země, kterou si vylosovali. Při 
tvorbě používali i zrníčka rýže, 
písek a sáčky čaje. 

 Druhé místo v celostátní 
fotografické soutěži Fotoa-
kademie, kterou pravidelně 
vyhlašuje Gymnázium Oty 
Pavla v Praze, získali studenti 
hlučínského gymnázia, kteří 
následně své vítězné fotografie 
vystavili 8. června v prostorách 
Kulturního domu. 

 Tradiční matematické 
soustředění absolvovali v květ-
nu žáci ze čtyř matematických 
tříd Základní školy Hornická. 
Dvě třídy strávily týden ve Vel-
kých Karlovicích v Beskydech, 
jedna v Branné v Jeseníkách 
a další v malé jesenické obci 
Lipová-Lázně. Na soustředění 
se žáci nezabývali jen počty. 
Naopak vyráželi do hor a za 
dalšími zajímavostmi. „Navští-
vili jsme například sklárnu v 
Karolince a  dostihovou stáj 
Valencio,“ popsaly zážitky žačky 
6.B.

na ranči
Děti závodily  

na ranči
ve zkratce
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Velký hudební festival s řa-
dou hvězd: No Name, Kryštof, 
Pražský výběr, Horkýže slíže 
a další.
Už potřetí bude v srpnu patřit hlu-
čínské jezero velkému hudebnímu 
festivalu Štěrkovna Open Music. Na 
podiu se 3. a 4. srpna vystřídá řada 
hvězd. Těšit se můžete například na 
No Name, Kryštof, Pražský výběr, 
Horkýže slíže, Pehu, Michala Prokopa 
a řadu dalších. Nejen o hudbě ale je 
tento festival. V kombinaci se vším, 
co areál nabízí, to znamená příjemný 
víkend s poslechem hudby a vodní-
mi radovánkami.
„V areálu bude pro návštěvníky 
připraveno vše. Vyzkoušet si mohou 
vodní lyže, podniknout výlet na 
šlapadlech či loďkách po jezeru. 
Navíc připravujeme turnaj v plážo-
vém volejbale. Pro všechny účastníky 
festivalu bude zdarma ubytování v 
kempu,“ řekl spolupořadatel akce a 
ředitel Sportovně rekreačního areálu 
Petr Breitkopf.

Dodal, že po hudební stránce si 
pořadatelé v dramaturgii připravili 
malé překvapení. Na letošní Štěrkov-
ně Open Music zazní i vážná hudba. 
Svůj prostor totiž dostane i Orchestr 
Vejvanovský. „Připravili jsme tři sklad-
by, které rozhodně nebudou nikoho 
nudit,“ řekl houslista souboru Ivan 
Svoboda. 
„Toto vystoupení rozhodně nechápe-
me jako recesi. Festival má v názvu 
Open Music. Takže chceme návštěv-
níkům předat i tento netradiční 
zážitek,“ doplnil Breitkopf.
Hlavní zahraniční hvězdy letošní 
Štěrkovny přijedou z Polska a USA. 
Jednou z nich je polská metalová 
legenda TSA, která po třicetileté exis-
tenci poprvé vystoupí na Ostravsku 
a Opavsku. Kapela, která si získala 

označení polské AC/DC bude hlavní 
hvězdou sobotního programu. Ve 
stejný den vystoupí i Janet Robin z 
Kalifornie. Uznávaná fenomenální 
kytaristka do České republiky letos 
zavítá vůbec poprvé a doprovodí ji 
skupina November 2nd z Hranic na 
Moravě.
Velkým lákadlem pro návštěvníky 
jistě budou i stálice české a sloven-
ské hudební scény. „Snažili jsme se 
program postavit tak, aby si u nás 
měli co vybrat mladí i starší,“ vysvětlil 
Breitkopf. Dodal, že pro mladé je při-
praveno vystoupení například kapel 
No Name, Kryštof, Peha, Vypsaná fixa
či skupiny Horkýže slíže. 
Pro starší pak Pražský výběr, který za-
čal letos koncertovat po delší pauze 
a v nové sestavě. Během léta to bude 
jediný koncert pro celou severní 
Moravu a Slezsko.  Stejnou věkovou 
kategorii může zaujmout i koncert
Michala Prokopa a Framus 5.

 
Celkem vystoupí dvě desítky kapel. 
Místní hudební scénu bude opět 
reprezentovat hardrock v podání 
skupiny Lybar Band. „Jako vždy 
dostanou velký prostor i regionální 
skupiny z celého Moravskoslezského 
kraje. Žánrová pestrost festivalu je 
opět široká od folkrocku přes pop, 
ska, bigbít až po melodický metal 
TSA,“ vysvětlil organizátor.
Všechny informace o festivalu a 
programu zájemci najdou na adrese 
www.sterkovnamusic.com. Ještě 
v červenci si lidé mohou koupit 
vstupenku za zvýhodněnou cenu. 
„Předprodej nám zajišťují společnos-
ti Ticketstream a TicketPro. V Hlučíně 
jsou k mání v Hospodě 56, kavárně 
Galerie na náměstí a ve videopůjčov-
ně Videotop,“ zakončil.

těrkovna Open Music

KRYŠTOF: Na koncerty ve svém rodném kraji se držitelé čtyř 
letošních Andělů vždy těší. Právě tady mají nejsilnější základ-
nu fanoušků. Na festivalu Štěrkovna Open Music 2007 slibují 
zahrát to nejlepší ze své dosavadní tvorby. (www.krystof.net)

PEHA: Při udělování cen Aurel 2005, což je obdoba našich 
Andělů, byla Peha vyhlášena skupinou roku. Cenu dostala 
i za desku Deň medzi nedeľou a pondělkom a skladbu Za 
tebou. Katka Knechtová byla navíc zvolena zpěvačkou roku.  

HORKÝŽE SLÍŽE: Letos vyjela tato kapela na turné s novou 
deskou Ukáž tú tvoju zoo. Kdo jej slyšel, tak určitě ví, že kape-
la má opravdu silné refrény. Hosté ze Slovenska vystoupí na 
samém závěru sobotního programu. (www.horkyzeslize.sk)  

ovládne jezeroŠ
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Výcvikové středisko Odborného učiliště 
a Praktické školy, Hrnčířská ulice
21. a 22. 8. 17.00 Kurz pečení hlučínských 
koláčů
Pořádá Kulturní dům Hlučín, kurzovné: 180,- 
Kč, bližší informace na tel.čísle 595 043 397 
nebo osobně v Kulturním domě Hlučín 

Kulturní dům Hlučín
Zahájení tanečních a pohybových kurzů od 
3. 9. 2007

2. 7. – 31. 8. 2007 KULTURNÍ DŮM OTEVŘEN 
OD 6.00 – 14.30 HOD.

Od 21. 7. – 5. 8. 2007 kulturní dům uzavřen

Sportovně rekreační areál Hlučín
7.7. Praskání Rosti Petříka
Bufet Chaloupka – začátek ve 20:00
14.7. Hlučínská flotila
Soutěžní odpoledne pro děti i dospělé. 
Plavba netradičních plavidel, souboj s piráty, 
soutěže. Sportovní areál – začátek ve 14:00
20.7 - 21.7. HIP HOP FEST
Festival hiphopové muziky.
28. a 29.7. Závody v dálkovém plavání O 
putovní pohár města Hlučína s mezinárodní 
účastí a zároveň Mistrovství ČR v dálkovém 
plavání žactva.
3.8. - 4.8. Štěrkovna Open Music 2007
Třetí ročník velkého hudebního festivalu. 
Dva dny dobré zábavy na břehu hlučínského 
jezera. Pražský výběr, TSA, No name, Kryštof, 
Peha, Horkýže slíže, Vypsaná fixa a další.
4.8. Fotbalový turnaj O pohár města Hlučína 

Turnaj neregistrovaných hráčů, hraný podle 
pravidel malé kopané.
18.8. Letní noc rádia Helax, začátek – 21:00
24.8. Miss mokré (tričko) rádia KISS
25.8. Hudební vystoupení skupiny KG band.
Restaurace Laguna – začátek ve 20:00
1.8. a 2.8. Hlučínský krmáš

Český svaz chovatelů ZO Hlučín
Chovatelské středisko Hlučín-Bobrovníky
18. a 19.8. Výstava drobného hospodářské-
ho zvířectva.

Kino Mír Hlučín
so  28.7. v 19.30, ne 29.7. v 17.00
Roming (ČR) komedie (ml.přístupné)

so 4.8 v 19.30, ne 5.8. v 19.00
Tajnosti (ČR) komedie, drama (od 12 let)

st 8.8. v 17.00 a 19.00, čt 9.8. v 17.00
Shrek 3 (USA) animovaný, komedie, rodinný. 
V českém znění (ml.přístupné)

so 11.8. v 19.30, ne 12.8. v 19.00
Bestiář (ČR) milostná komedie, adaptace 
(ml. nepřístupné)

ne 12.8. v 17.00
Ošklivé káčátko a já (FR, VB) animovaný, 
rodinná komedie. V českém znění. (ml.

přístupné)

pá 17.8., so 18.7 v 19.00 ne  19.8. v 17.00
Piráti z Karibiku 3 (USA) dobr. (ml.přístupné)

pá 24.8. a so 25.8. v 19.30
Roming (ČR) komedie (ml.přístupné)

čt 30.8.  a pá 31.8.  v 17.00 hod.
Robinsonovi (USA) animovaný, rodinný,
v českém znění (ml.přístupné)

Volný čas v Hlučíně

 Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým, kteří doprovo-
dili na poslední cestě pana Arnošta Chvěju. Zároveň děkujeme p. Fr. 
Zehnalovi za procítěný projev.  Manželka, syn, dcera
 Děkujeme za důstojnou mši za důstojnou mši svatou a slova 
útěchy při poslením rozloučení s naší maminkou, babičkou, praba-
bičkou Marií Bestovou. Za zarmoucenou rodinu děkuje dcera Marie

      [11] hlučínskénoviny



Hlavní jeHlavní je

a udržeta udržet
rozkoukat se rozkoukat se 

HN: Máte za sebou úspěšnou 
sezonu a dá se předpoklá-
dat, že i náročné oslavy. Jaké 
byly? Přišla řada i na tradiční 
doutník vítězů?
I doutníky vítězů byly. Dali 
jsme si je hned v šatně po po-
stupujícím zápase. Následující 
oslavy v naší oblíbené hospůd-
ce pak byly náročné a dlouhé. 
Bylo i několik štamprlí vítězů 
a hlavně oslavné chorály. To 
jsme trochu víc řvali.

HN: S vyšší soutěží je spoje-
na i řada starostí. Co postup 
nyní bude znamenat pro 
klub a tým mužů po praktic-
ké stránce? 
Nejtěžší bude najít chybějící 
peníze. Počítali jsme s vedením 
klubu a zjistili, že nám bude 
chybět asi 90 000 korun, které 
nyní musíme sehnat od spon-

zorů. Jsou to peníze především 
na pokrytí cestovních nákladů. 
Nejbližší soupeř je totiž v Hoš-
ťálkové, což je obec u Zlína. 
Nejvzdálenější jsou Moravské 
Budějovice a Hrotovice. 

HN: O zázemí ve sportovní 
hale se nyní musíte dělit s 
hlučínskými fotbalisty. Ne-
hrozí termínové kolize? 
Druhá liga fotbalu je té naší 
nadřazená. Všechno se odvíje-
lo od toho, jak fotbal dopadne. 
Pokud by sestoupil, tak by 
nebyl problém hrát naše zá-
pasy v sobotu. Nyní ale máme 
předběžně domluveno, že  u 
nás bude hrací den v neděli, 
abychom se nekřížili.

HN: Jak  po postupu a hlavně 
před novou sezonou připra-
vujete hráčský kádr? Řešíte 

odchody či naopak posilu-
jete?
Kádr zůstal stejný. I nadále 
budeme formou hostování či 
farmy spolupracovat s kluky z 
Dolního Benešova, kteří nám k 
postupu moc pomohli. Navíc 
posílíme o jednoho z nejlep-
ších hráčů ze Šumperka, který 
do Hlučína přijde učit. Máme 
deset až dvanáct vyrovnaných 
kluků, což může stačit, pokud 
nebudou zranění.

HN: Jaká je pozice pro vo-

lejbal v Hlučíně? Jak vidíte 
šanci na to udržet druhou 
ligu dlouhodobě? 
Cíl pro první rok bude rozkou-
kat se a udržet. Nevíme moc, 
do čeho jdeme. Hlavně netuší-
me, co bude obnášet cesto-
vání, když budeme muset ve 
čtyři hodiny ráno odjíždět na 
zápasy.

HN: Můžete přemýšlet i o 
dalším postupu?
K dnešnímu dni a se stávajícím 
kádrem je to spíše utopie.

Historického úspěchu dosáhl letos hlučínský volejba-
lový klub. Po více jak čtyřicetileté existenci se týmu 
mužů podařilo probojovat ze soutěže na krajské 
úrovni do 2. ligy. Tedy třetí nejvyšší soutěže v Česku. 
Co to pro klub, tým a hlavně hráče znamená? S jakými 
problémy se nyní musejí vyrovnat? Na to Hlučínským 
novinám odpověděl šéf družstva Aleš Baturný.

Hlučínský volejbal po oslavách s doutníky řeší 2. ligu

 smečař                                 blokař       nahrávač
               Martin Mika      Martin Skoták                  David Karčmář

         
          univerzál                               blokař        smečař
     Lukáš Dědoch                        Jakub Jaborský                   Filip Hladiš

                   libero
          Jiří Balarin

Další hráči: Karel Dombek, René Gold, Ondřej Měkýš, Dušan Plesník, 
Martin Štefek, Martin Závacký, Jan Švacha

Základní sestava

hlučínskénoviny [12]



Velkým úspěchem se můžou pochlubit žáci 
druhého stupně Základní školy Miroslava 
Tyrše. Na konci července stráví desetidenní 
tréninkový kemp v Brazílii. Tam je povede 
trenér mistrů světa z roku 1994 Carlos 
Albert Parreiry. 

Exotickou cestu si zajistili celkovou výhrou 
v Coca Cola Školském poháru. V Brně po-
razili tým sestavený ze studentů Gymnázia 
Trstená 2:0. Už z prvního zápasu na Sloven-
sku si přivezli náskok 5:1.
Naděje hlučínského fotbalu odehrály v 

turnaji celkem 16 zápasů a ani jednou 
neochutnali chuť porážky. Nejlépe tak 
obstáli v náročné konkurenci. Do turnaje se 
přihlásilo přes 30 000 hráčů. Poražený tým 
se zúčastní tréninkového kempu v rámci 
Fotbalové akademie Pavla Nedvěda.

Malí fotbalisté budou trénovat v Brazílii

Sledovat ale tým musel i další 
utkání 30. kola. Jen vítězství 
nebo remíza Vítkovic v duelu 
s Jakubčovicemi uchovávaly 
fotbalistům  naději na setrvání 
v druhé lize i v příštím ročníku. 
Oba předpoklady se potvrdily,
a tak se mohlo slavit.
Znovu se tak opakovala situace 
z loňského roku. Tým opět 
musel o udržení v lize bojovat. 
A rozhodlo se znova v posled-
ním kole.
V podzimní části soutěže získal  
20 bodů za čtyři vítězství, osm 
remíz a tři porážky. V sedmi 
jarních domácích zápasech ani 
jednou nevyhrál. Dvě vítězství 
získal na hřištích soupeřů. 
Celkem třikrát remizoval a 
desetkrát prohrál.

Počet diváků se na jaře oproti 
podzimu podstatně zvýšil. Osm 
utkání na podzim sledovalo   
celkem 7663 diváků, což bylo 
v průměru 958 diváků na zápas. 
Během sedmi domácích zápasů 
během jara přišlo klub pod-
pořit 10 009 diváků a průměr 
na zápas se tak zvedl na 1 430 
návštěvníků.
Nejlepším střelcem klubu se 
v letošní sezoně stal Martin 
Hanus, který se trefil osmkrát.
Na druhém místě v počtu vstře-
lených branek skončil Miroslav 
Toth. Ten si dva góly připsal 
v posledním zápase v Třinci. 
Celkem týmu pomohl třemi 
brankami. 

Ervín Antonín

FC Hlučín
se udržel 
v druhé lize
I když fotbalisté  v prvním ze dvou červnových zápa-
sů podlehli na domácím hřišti týmu Opavy, nakonec 
udržení druhé nejvyšší soutěže mohli slavit. V Třinci 
totiž mužstvo na závěr sezony podalo výkon, kterým se 
definitivně zbavilo sestupových obav.
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Šikana a násilí na prvním místě?
Ahoj holky a kluci,
taky kroutíte hlavou, o čem se to v novinách píše? Šikana ve školách, nenávist, rvačky a 
napadání učitelů. Všechny děti kouří trávu nebo chlastají. A volné chvíle tráví přepadávání 
stařenek… Tak to aspoň dnes vypadá v televizních zprávách a v novinových titulcích.
A já přitom vím, že v Hlučíně (stejně jako ve většině jiných měst) je spousta skvělých třídních 
part, které spolu zažívají úžasná dobrodružství. Že se mnozí žáci mají rádi se svými učiteli. Že 
nejraději ze všeho hrajete fotbal, závodně nebo aspoň za domem na hřišti. Že ve městě funguje 
spousta kroužků, ve kterých si to užíváte… 
A proč se o tom nikde nepíše? Tak to pojďte napsat  sami! Zbrusu nové Hlučínské noviny pro vás 
mají každý měsíc tuhle stránku, která bude jen vaše. Bude určená pro vaše příběhy a zážitky, 
ale i básničky, povídky nebo názory. Bude prostě taková, jakou si ji sami uděláte.
Dnes pro vás máme několik rubrik a tipů, které jsme převzali z časopisu Zámeček. Ten vydává 
sdružení Duha pro všechny dětské domovy v Česku, a taky tam píší hlavně děti. Tak se nechte 
inspirovat. A nebo vymyslete něco úplně nového a jiného! Hlavně se nebojte a napište…

Vláďa Sobol – Flík
editor rubriky

Dětskou rubriku  připravuje občanské sdružení Duha Zámeček. Projekty Duhy pro 
dětské domovy můžete podpořit zasláním dárcovské SMS ve tvaru DMS DUHAZAMECEK 
na číslo 87 777. Cena DMS je 30,- Kč, Zámeček z ní obdrží 27,- Kč. Děkujeme!

Dětskou rubriku pro Hlučínské noviny připravuje občanské sdružení Duha Zámeček

Prckové i puberťáci z dětských domovů se 
před rokem rozhodli, že by rádi někomu 
pomohli. Vybrali mezi sebou (ze svého 
docela malého kapesného) 40.000 korun 
a ty pak poslali „svým“ novým adoptivním 
dětem Warunovi a Chamice do Sri Lanky. 
Zbylo i na místní sirotčinec, ve kterém žijí 
děti, kterým vlna tsunami vzala nejen 
obydlí, ale i mámu a tátu. Od té doby v 
těch domovech visí velké fotky Waruna a 
Chamiky a děti hřeje pocit, že fakt někomu 
dokázaly pomoct.

Dobré skutky
už se nenosí? 
Ale kdepak...

Ptá se vážně nemocný pacient: „Pane doktore, řekněte mi prosím, 
co mi je?” Doktor na to: „Hmm, to ukáže ... (dále tajenka)

Nápověda:  1. Tajenka 2. Ruské mužské jméno  3. Proud
4. Zvuk naštvaného psa 5. První písmeno abecedy

Jednoho krásného zimního dne jsme se 
vydali na tábor na Mlýnky. Nasedli jsme 
do auta a vydali se na cestu. Na místo jsme 
dorazili v pořádku. Začali jsme se seznamo-
vat s okolím a novými kamarády.
Dva dny byly nudné, bez žádných příhod 
a byl jsem docela naštvaný, že se nic 
neděje… Ale nastala změna, pro mne k 
lepšímu, protože vedoucí vyhlásil Stezku 
odvahy. A když se řekne stezka odvahy, 
vím, že budu zažívat dobrodružnou cestu 
tmavým lesem, kde na mě budou číhat 
různá nebezpečí a já se budu bát, ale 
ten strach není opravdový, ale je takový 
zvláštní.
A taky že jo, půl cesty bylo v pohodě, ale 

po pár metrech se začaly dít věci. Lesem se 
začaly ozývat zvláštní hlasy různých zvířat 
(hejkalů), praskaly větve…ale kupodivu 
jsem to zvládl a do tábor přišel jako hrdina. 
A pak se mi tam začalo líbit.
A tak šel celý týden, až došlo na poslední 
den, kdy některým ukápla slza a všem bylo 
smutno, že už musí domů. Pak jsem musel 
nasednout do auta a odjet z toho skvělého 
místa. Byl to moc pěkný tábor.

Miroslav Chovanec (12 let),
DD Hodonín

Tak to byl Mirkův příběh. A my už se 
těšíme, že nám do příštího čísla pošlete své 
reportáže a zážitky z táborů nebo třeba z 
prázdninových výprav do okolí Hlučína…

Milí mladí četnáři, své příspěvky nám posílejte na adresu:
PRONETmedia, s.r.o. - Hlučínské noviny

Kostelní 4, 702 00 Ostrava
nebo na e-mail:

hlucin-zamecek@pnm.cz

Smutek v očích
Ester Judová (13 let)
DD Jemnice

Já smutek v očích mám
i  když se ti vyhýbám.
Když se ti podívám do očí,
celý svět se se mnou zatočí.

Sice nevím, proč se to stává
i když má láska se k tobě přidává.
A jak vlastně mám žít,
když smutek v očích musím mít.

Dnes pro vás máme první básničku, 
kterou napsala třináctiletá Ester z 
Dětského domova v Jemnici. A příště už 
zveřejníme první z vašich výtvorů, které 
nám pošlete…

Děje se něco podobného i v Hlučíně? Pomáháte někomu – takhle ve velkém 
nebo třeba jen spolužákovi s učením? Napište nám, jaké „dobré činy“ jste udě-
lali nebo se na ně chystáte ve svých školách, kroužcích, oddílech a rodinách…

Každý den se něco děje
Ahoj Zámečku !
Jednoho krásného odpoledne jsem dojel ze školy o něco později a viděl jsem, jak tety 
jdou k jednomu uschlému stromu na zahradě našeho domova, že jej porazí. Já jsem 
za nimi přišel, že jim pomůžu. Najednou jsme se dohodli, že je škoda ten strom celý 
zlikvidovat, protože rostl zajímavým způsobem, měl zvláštní tvar. Tak jsme pokáceli jen 
větve. Teta měla o mě strach, že spadnu, protože jsem stál na žebříku, tak mě raději ze 
spodu jistila.
Třetí, největší větev, kterou jsem zdolal, spadla přímo na tetu, která ji chytila ještě ve 
vzduchu a běžela s ní asi 20 metrů, než ji ze sebe odhodila. Ten den jsme dost pracovali 
společně s našima vychovatelama, ale také jsme se u toho hodně nasmáli.

Zoltán Žiga, DD Hodonín

Tohle je příběh, který nám napsal dopisovatel Zámečku z Hodonína. A co se děje u vás? 
Napište nám, co zajímavého, veselého nebo třeba i smutného se stalo u vás ve škole 
nebo v kroužku, aby o tom věděli i ostatní…

Stezka odvahy

Stezka odvahy



UKÁTZ

Ostravská  79/31
748 01 Hlučín

tel/fax: 595031005
mobil: 739 964 621

e-mail: obchod@rctechnology.cz

Půjčovna elektrického nářadí
Connect Technology s.r.o.

Typ stroje Půjčovné Záloha Příslušenství Typ stroje Půjčovné Záloha Příslušenství Půjčovné
Drážkovací fréza 300 3000 kotouče Svářečky KITin - různé 250 8000 svař.kabely
Bruska pás.EBP 65-E3/sys.               150 2000 kotouč Bourací kladivo GBH 7-46DE        500 10000 Sekáč 50
Bruska úhl.EBU 12 -    115mm           150 2000 kotouč Špice 50
Bruska úhl.EBU 13 -    125mm           200 3000 kotouč Bourací kladivo HEX 1700W             500 10000 Sekáč 50
Bruska úhl.EBU 15G-   150mm           200 3000 kotouč Špice 50
Bruska úhl. EBU 23 D-A 230mm        250 4000 kotouč Sekací kladivo HM 1202C                 500 10000 Sekáč 50
Bruska vibrační FOS-450                   100 1000 brus.pásy Špice 50
Pila kotoučová EPK 16D/sys.            200 3000 kotouč Sekací kladivo HM 0860                 400 10000 Sekáč 50
Pila přímočará EPL 75B-E3               200 3000 pilky Špice 50
Pila přímočará EPL 75 E5                 200 3000 pilky Vrtací kladivo   HR2440                  300 4000 Vrtáky 
Vrtačka EVP 13E-2H3/sys.               150 2000 vrtáky Míchačka 300 5000
Aku ASV 12E/sys.                           200 4000 vrtáky Vysokotlaký čistič K4.96+T300 300 5000 Kartáče 100
Aku ASV 14E/sys.                           200 4000 vrtáky Vertikulátor-provzdušňovač travin 300 2000
Horkovzdušná pistole FHG-2000        100 1000 Pila elektrická ES 2135A 400 5000
Vysavač zahradního jezírka-1,5m,3m 300 3000 Pila motorová PS 500 500 5000 Směs paliv. 30,-/l
Míchadlo MXP 1000EQ                250 5000 metla Při zapůjčení nad 10 dnů sleva 10%.
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TĚŠÍME  SE  NA  VAŠI  NÁVŠTĚVU!!!

Pro zapůjčení stroje jsou nutné tyto doklady:
Fyzické osoby: Občanský průkaz, druhý doklad (řidičský průkaz, cestovní pas, 
rodný list)
Právnické osoby: Výpis z obchodního rejstříku, občanský průkaz, druhý doklad 
(řidičský průkaz, cestovní pas, rodný list)
Ceny půjčovného jsou uvedeny včetně 19%DPH za každý kalendářní den. 

R Connect Technology s.r.o.

Oficiální pivo festivalu     Generální partner                   Hlavní partner

INZERUJTE V HLUČÍNSKÝCH NOVINÁCH
596 114 787, 603 48 78 48, INZERCE-HLUCIN@PNM.CZ

 Prodám byt 1+1 s lodžií 
– Hlučín-Rovniny 720 751 486.
 Koupím Škodu Favorit jen 
ve velmi dobrém stavu. Tel.: 596 
963 290.
 Koupím byt, případně pro-
nájem Hlučín a okolí. Tel.: 739 
018 614.
 Vyměním byt 2+1 za 1+1 
Hlučín nebo Rovniny. Tel.: 604 
138 003.
 Pronájem trubkového leše-
ní včetně podlážek. 595 042 777, 
776 204 142
 Nebankovní úvěry zaměst-

nancům, důchodcům do 75 
let, OSVČ, ženám na mateřské 
dovolené od 30-150 000 Kč. 737 
445 411.
 Stavební fa přijme pracov-
níky na zateplování budov, po-
mocné dělníky a zedníky. Nástup 
možný ihned. Tel.: 731 753 469.
 Daruji jezevčíka, roční fenka. 
Velmi hodná, přítulná a čistotná. 
Tel.: 603 117 798
 Koupím garáž u kotelny na 
OKD. Tel.: 604 501 719
 Koupím stavební pozemek v 
Hlučíně i bez IS. Tel.: 603 772 774

ŘÁDKOVÁ INZERCE (formuláře v Infocentru v Muzeu)

PLOTY-PLOTOVKY-PLETIVO
BRÁNY-ZÁBRADLÍ-REKLAMNÍ CEDULE

ukázky plotů na www.plotovestudio.cz, ceníky reklamních áček na www.mobiko.cz

Ploty a oplocení kolem rodinných domů, veřejných budov nebo průmyslových a hospo-
dářských staveb na první pohled vypovídají o těch, kdo je vlastní, či užívají. Jaký mate-
riál na jejich stavby vybrat, aby byly trvalé, měly vysoce estetický vzhled a nabízely co 
nejvíce variant? KONTAKTUJE NÁS: ZAMĚŘENÍ A NABÍDKA ZDARMA
PLOTOVÉ STUDIO: Michal Kubíček tel: 7777 96 106, mail: ploty@mobiko.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

Koupím
rodinný dům
Hlučín a okolí

Tel.:
739 018 614

VETERINÁRNÍ 
ORDINACE

Vinohradská 62, Hlučín 
Tel.: 595 043 893, 602 712 889

Ordinační  hodiny:
Pondělí-pátek 

12:00-15:00 očkování
15:00-17:00 objednávky

17:00-20:00 veškeré zákroky

PLASTOVÁ OKNA ALWIN, START
Okna jsou vyrobena v ČR a certifikována CSI Zlín, německý

pětikomorový systém MACO, zasklení izolačním dvojsklem U-1,1

Jednokřídlá    Dvoukřídlá s ventilací
600x600     800x800
1 708 Kč     3 284 Kč
900x900     1 000x1 000
2 344 Kč     3 724 Kč
1 800x1 000    
3 407 Kč
2 200x800 balk.   2 100x1400
4 082 Kč    7 069 Kč   

Také dodáváme žaluzie, parapety atd.
Ceny jsou uvedeny bez DPH.

Tel.: 604 909 843


