Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města
Ročník 11 ● číslo 8 ● ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU ● SRPEN 2006

HLUâÍN 750
U příležitosti 750. výročí
založení města Hlučína,
českým králem Přemyslem Otakarem II.,
je připraveno mnoho kulturních,
zábavných a společenských akcí.
Všechny co nejsrdečněji zveme:
Oslavme toto významné jubileum společně!
Těšíme se na setkání.
(Poznámka: časové určení akcí bude aktualizováno)
ZÁŘÍ 2006
● 2. 9. Pravá česká pouť rádia Čas (v prostorách Sportovně
rekreačního areálu Hlučínského jezera)
● 3. 9. Hlučínský krmáš s požehnáním nových varhan
● 10. 9. Varhanní koncert v kostele sv. Jana Křtitele v podání doc. Martina Poruby - u příležitosti slavnostního
zprovoznění nových varhan
● 10. 9. Cyklojízda po Hlučínsku (start na Mírovém nám.
10.00 hod.)

HLUČÍNSKÉ SLAVNOSTI
K 750. VÝROČÍ ZALOŽENÍ MĚSTA
● 12. 9. Výstava hlučínských výtvarníků v evangelickém
kostele
➢ vernisáž
➢ premiéra filmu „Prajzska“ (po ukončení vernisáže)
● 14. 9. Výstava lidové tvořivosti města Namyslow v rámci
projektu „Město v městě EU“ v KD Hlučín (v 18.00 hod.)
● 15. 9. Prohlídka výstavy lidové tvořivosti města
Namyslow pro školy spojena se soutěží (v dopoledních
hodinách)
● 15. 9. Zahájení Hlučínských slavností - Mírové náměstí
18.00 hod
➢ přivítání zahraničních delegací (z Německa, Itálie,
Polska, Maďarska, Slovenska)
➢ ochutnávka namyslowské speciality „Namyslowský
žurek“
➢ soutěž mezi družstvy Hlučína a Namyslowa „Zábava
bez hranic“ s vystoupením skupiny historického šermu
Keltik, hudební skupiny Beatles Colection Band,
Džetro
➢ slavnostní ohňostroj v prostorách Správy sportovně rekreačního areálu (22.00 hod.)
● 16. 9. Program bude probíhat již od 10.00 hod. Současně
na Mírovém náměstí a Zámeckém nádvoří
ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ:
➢ Historický jarmark
➢ Procházka po hradebním okruhu - soutěž pro celou rodinu
➢ Vystoupení hudební skupiny Ostrá tráva
➢ Ležení Švédů při obléhání Hlučína
➢ Polední střelba z děla
➢ Trestání nepoctivých kupců - mučírna
➢ Dobové atrakce pro děti
➢ Šermířské souboje
➢ Výcvik arkebuzírů
➢ Dělostřelecká jednotka

MÍROVÉ NÁMĚSTÍ:
➢ Hudební vystoupení dechové hudby
➢ Historické vozy - Klub veteránů
➢ Vylosování výherců v soutěži „750 hlučínských zlaťáků“ (14.00 hod.)
➢ Hudební a taneční vystoupení folklórní skupiny Tolar
➢ Oficiální zahájení „Hlučínských slavností“ (15.00
hod.)
➢ Vystoupení mažoretek
➢ Živé obrazy - historie města Hlučína
➢ Vystoupení Vladimíra Hrona (16.00 hod.)
➢ Historické vozy - Klub veteránů
➢ Vystoupení polské hudební skupiny z partnerského
města Namyslow
➢ Taneční - Nápodobna hvězd
➢ Vystoupení Věry Špinarové (19.00 hod.)
➢ Vystoupení hudebních skupin (Šajtar, KG Band,
Vejcovod, Hrabě X) do 24.00 hod.
DOPROVODNÝ PROGRAM SLAVNOSTÍ:
➢ Výstava „Hlučín v labyrintu staletí“ v prostorách
Muzea Hlučínska (zámek)
➢ Výstava hlučínských výtvarníků
(Evangelický kostel)
➢ Ražba pamětních mincí historickým
způsobem dne 15. 9. na Mírovém
nám. (Kronika s. r. o. Jablonec nad
Nisou)
➢ V rámci Dnů evropského dědictví
(EHD) jsou zpřístupněny tyto památky:
Areál čs. opevnění HlučínDarkovičky (ve dnech EHD) 15. 17. 9. 2006 11.00 - 17.00 hod.,
vstupné zdarma
Evangelický kostel (ve dnech EHD)
12. - 17. 9. 2006 9.00-12.00 hod. a
14.00 - 17.00 hod., vstupné zdarma
Zámecké nádvoří s areálem parku
(ve dnech EHD) 16. 9. 2006 9.00 19.00 hod., vstupné zdarma
● 20. 9. „Hlučínská cyklosvětluška“ - III.
ročník netradiční akce v rámci
Mezinárodního týdne mobility - start
na Mírovém nám. 19.00 hod.
● 22. 9. Soutěže pro žáky ZŠ na
Mírovém náměstí v rámci Evropského
dne mobility
● 30. 9. III. ročník Svatováclavského hudebního festivalu v kostele sv. Jan
Křtitele v podání Moravského komorního sboru (17.00 hod.)
ŘÍJEN 2006
● 14. 10. Finále soutěže „750 hlučínských zlaťáků“ v KD Hlučín
➢ premiéra filmu „Hlučín 750“
Sledujte průběžně informační panely
KC Hlučín, vývěsky a především web
města www.hlucin.cz, kde budou informace aktualizovány a upřesňovány.

● 3. 9. Hlučínský krmáš s požehnáním nových varhan ve
farním kostele sv. Jana Křtitele. Bohoslužby budou ve
farním kostele slouženy v 7.15, 8.30 a 10.00 hodin.
V 15 hodin bude slavnostní požehnání a Te Deum.
Slavnostní bohoslužba v 10.00 hodin bude obětována
k příležitosti 750. výročí založení města Hlučína, za dobrodince města a farnosti, živé a zemřelé farníky s požehnáním nových varhan otcem biskupem Mons.
Františkem Václavem Lobkowiczem. Vystoupení místních varhaníků bude v době mezi mšemi sv. a odpoledne před svátostným požehnáním a Te Deum. Mši sv.
v 10.00 hodin hudebně doprovodí chrámový sbor
sv. Cecílie s dirigentem ing. Pavlem Šuránkem a na varhany bude doprovázet host MgA. Pavel Černý z Prahy.

!UPOZORNĚNÍ! V době konání Hlučínských slavností bude pro dopravu uzavřeno centrum města (náměstí +
části navazujících uliček). Objízdné trasy budou vyznačeny
a zveřejněny v dostatečném předstihu.
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HLUČÍNSKÉ NOVINY
- o uzavření kupní smlouvy mezi Městem Hlučínem
a obchodní společností Strojírna Potůček, s.r.o.,
Slatiňany,
- na základě provedeného zjednodušeného výběrové-
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ho řízení o dodavateli ekonomického informačního
systému pro MěÚ Hlučín společnosti GORDIC
spol. s r.o., Jihlava.

V˘tah Usnesení 30. zasedání Zastupitelstva mûsta Hluãína,
konaného 20. ãervna 2006
V˘tah usnesení
100. mimoﬁádné schÛze
Rady mûsta Hluãína,
konané 20. ãervna 2006

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

Rada města Hlučína rozhodla o přidělení veřejné
zakázky „Pořízení cisternové automobilové stříkačky
s čerpadlem o jmenovitém výkonu 2400 l/min.“ uchazeči Strojírna Potůček s.r.o., se sídlem Slatiňany,
Tovární 123, PSČ 538 21, IČ: 48169943, DIČ:
CZ48169943.
Údajem obsaženým v nabídce uchazeče Strojírna
Potůček s.r.o., který byl předmětem hodnocení podle stanovených kritérií, byla nabídková cena, která činí 4 200 000 Kč bez DPH, 4 998 000 Kč vč. DPH.
Ostatní uchazeči se umístili v tomto pořadí: jako
druhý v pořadí uchazeč: Továrna hasicí techniky,
s.r.o. (zkráceně THT, s.r.o.) se sídlem Polička,
Starohradská čp. 316, PSČ 572 01, IČ: 46508147.

V˘tah usnesení 101. schÛze
Rady mûsta Hluãína,
konané 3. ãervence 2006

Zastupitelstvo města Hlučína vzalo na vědomí rozhodnutí Ing. Pavola Kubuše vzdát se funkce místostarosty města Hlučína ke dni 31. 7. 2006.
Zastupitelstvo města Hlučína zvolilo s účinností od
1. 8. 2006 místostarostkou města Hlučína Mgr. Janu
Poláchovou.
Zastupitelstvo města Hlučína zvolilo s účinností od
1. 8. 2006 členem Rady města Hlučína pana Ing.
Pavola Kubuše.
ZASTUPITELSTVO ROZHODLO:
- o revokaci usnesení o Zásadách pro hodnocení a poskytování dotací z rozpočtu města Hlučína a schválilo Zásady nové,
- poskytnout dotaci pro rok 2006: Sportovnímu klubu
FC Hlučín na údržbu a provoz sportovního stadionu, Charitě Hlučín na činnost, obci Ludgeřovice na
provoz Domu s pečovatelskou službou v Ludgeřovicích, Dívčímu fotbalovému klubu 1. DFC Hlučín
na úhradu závazků klubu
- o uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Hlučína na činnost, mezi městem Hlučínem
a Dětským rančem Hlučín,
- o zapojení města Hlučína do akcí „Evropský týden
mobility a Evropský den bez aut“ a pověřilo starostu města podepsáním Charty 2006,
- o pořízení změn č.1 Územního plánu města Hlučína,
- neprovádět změnu názvu Mírového náměstí,
ZASTUPITELSTVO VYDALO:

Rada města Hlučína rozhodla o uzavření smlouvy
o dílo mezi Městem Hlučínem a uchazečem Czasch
spol. s r.o., se sídlem Opavská 1174/8, 792 01
Bruntál, IČ: 47972947, na realizaci 1. části veřejné
zakázky „Polocentralizace školního stravování ve
městě Hlučíně“, evidenční číslo 50020890, dle předloženého návrhu.

- Obecně závaznou vyhlášku, kterou se upravují míst-

V˘tah usnesení ze 102. schÛze
Rady mûsta Hluãína,
konané 17. ãervence 2006

Zastupitelstvo města Hlučína rozhodlo o uzavření
smlouvy o municipálním úvěru na financování projektu polocentralizace školního stravování ve městě

RADA ROZHODLA:
- realizovat celkovou opravu komunikace ulice
J. Seiferta a ukládá odboru financí navýšit rozpočet
odboru IaSMM při další úpravě rozpočtu o finanční
částku 620 tis.Kč na realizaci,
- že nové pečetidlo města Hlučína bude kruhové o
průměru 3,2 cm se znakem města Hlučína ve středu
pečetidla, letopočet bude rozdělen na dvě části, a to
20 a 06 po levé a pravé straně na úrovni výkroje znaku města a ve spodní části po obvodu kruhu text
HLUČÍN,
- poskytnout Slezskému zemskému muzeu Opava peněžitý dar ve výši 15.000,- Kč na doplnění exponátů v Areálu čs. opevnění Hlučín - Darkovičky v roce 2006,
- poskytnout Českému svazu ochránců přírody
Hlučín peněžitý dar ve výši 2 500 Kč na činnost
v roce 2006,
- o provedení rozpočtových opatření,
- o uzavření smlouvy o spolupráci (o společném postupu při odkanalizování územní lokality Vrablovec) mezi Městem Hlučín, Obcí Ludgeřovice a obchodní společností Vodovody a kanalizace Hlučín,
s. r.o.,

ní záležitosti veřejného pořádku na území města
Hlučína
- Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství na
území města Hlučína a vymezují se prostory pro
volné pobíhání psů na území města Hlučína,
ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO:
- zřizovací listinu příspěvkové organizace Dům dětí
a mládeže Hlučín,
- 2. úpravu rozpočtu města k 31. 5. 2006
- závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok
2005,
- závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2005,
ZASTUPITELSTVO VZALO NA VĚDOMÍ:
- plnění rozpočtu města k 31. 5. 2006
- Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za
rok 2005,
- Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2005.
- zprávu o činnosti finančního výboru Zastupitelstva
města Hlučína
ZASTUPITELSTVO STANOVILO:
- pro volební období 2006–2010 počet členů zastupitelstva města na 21.

V˘tah usnesení
31. mimoﬁádného zasedání Zastupitelstva mûsta,
konaného 17. ãervence 2006

Hluãín poﬁídí
hasiãskou cisternu
Hlučín - Smlouvu na dodávku hasičského cisternového automobilu uzavře v nejbližších dnech
město Hlučín.
„O pořízení rozhodlo zastupitelstvo města poté,
co byla hlučínská jednotka požární ochrany zařazena požárním poplachovým plánem do vyšší kategorie a zvýšily se tak nároky na její akceschopnost. Navíc auta, která hasiči používají nyní, jsou
stará 20 i 30 let,“ řekl Petr Adamec, starosta města Hlučína.
Na pořízení vozidla přispěje městu dvěma miliony korun Moravskoslezský kraj, město pak musí
ze svého k dotaci přidat ještě více než jednou tolik, protože ceny cisteren v předepsaném vybavení se pohybují kolem 5 milionů Kč. „Je to však investice do bezpečnosti, investice, která bude sloužit všem občanům,“ dodal Petr Adamec.
Vozidlo by mělo být připraveno k předání na
podzim tohoto roku a hlučínští hasiči budou jeho
výrobu průběžně kontrolovat a sledovat.
-jh-

Hlučíně mezi Městem Hlučínem a Českomoravskou
záruční a rozvojovou bankou, a.s., Praha 1.

Otevﬁení prodejny
jízdních dokladÛ v Hluãínû
Ve čtvrtek 22. června 2006 byla otevřena nová prodejna jízdních dokladů v budově autobusového nádraží v Hlučíně.
Otevřeno je vždy od 22. dne každého měsíce do
8. dne následujícího měsíce, a to v pracovní dny ráno
od 5.30 hodin do 8.00 hodin a odpoledne od 12.30 hodin do 16.30 hodin. V prodejně lze zakoupit veškerý
sortiment časových jízdenek.

Psí
útulek
V útulku pro psy
v Hlučíně jsou v současné
době tři psi.
MAX - rezavý kříženec, pes
ŤAPKA - kříženec, pes
MILKA - rezavý kříženec, fena
Útulek se nachází v areálu TS Hlučín, s.r.o.,
v Hlučíně na ul. Markvartovické.

Tel. 595 043 591
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HLUČÍNSKÉ NOVINY

Na základě řádně uzavřené smlouvy s městem je
od roku 2005 provozovatelem plakátovacích ploch
ve městě firma RENGL s.r.o. Uvádíme lokality
umístění plakátovacích ploch a ceník služeb.
Aktuální informace mohou případní zájemci
o výlep rovněž získat na internetových stránkách
na adrese www.rengl.cz., nebo na IC Hlučín,
Zámecká 4, 595 041 617.
Číslo

Lokalita

Tvar

1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1734
1735
1736
1737

Rovniny (BUS zastávka)
Ostravská
Úzká (aut. nádr.)
Dukelská x J. Seiferta
Školní (zvláštní škola)
Školní
Dr. Beneše
Rovniny (Mountffield)
Bobrovníky naproti Bobry klubu
Dukelská
J. Nerudy
Čs. Armády
Darkvičky (nákupní středisko)

deska
válec
válec
deska
deska
válec
deska
válec
deska
deska
deska
deska
deska

CENÍK VÝLEPU
Formát

Velikost
plakátu v cm2

A4
1 až 630
A3
631 až 1600
A2
1601 až 2900
A1
2901 až 5600
A0
5601 až 9999
Přelepky 1 až 1600

Cena
za 1 plakát na 1 den
bez DPH s DPH
0,99
2,10
2,60
3,60
6,10
0,50

1,18
2,50
3,09
4,28
7,26
0,60

CENÍK DALŠÍCH SLUŽEB
bez DPH

s DPH

Minimální cena zakázky
199 Kč 236,81 Kč
(pro každé město zvlášť, může se lišit)
Expresní výlep
400 Kč 476 Kč
(za výlep v jiný den než standardní)
Fotodokumentace
20 Kč
23,80 Kč
(nejméně však 500 Kč celkem)
DŮLEŽITÉ INFORMACE
PRO PŘÍJEM A VÝLEP PLAKÁTŮ
● Standardní výlepový den: NEDĚLE (výlep v jiné dny je možný s expresním příplatkem)
● Sběrové místo: Muzeum Hlučínska, Zámecká 4,
748 01 Hlučín, telefon: 595 041 617
● Otevírací doba: po–pá 8–12.30, 13–17 hod.; so
8.30–11.30, 14–17 hod.; ne 8–11.30, 14–17 hod.
● Uzávěrka příjmu plakátů je v pátek ve 12.00 hodin Objednáváte-li výlep plakátů i v jiných městech, je uzávěrka ve středu ve 12.00 hodin.
● ke každé zakázce musí být přiložena vyplněná
objednávka
● zdarma jsou prováděny opravy vylepených plakátů, přikládejte, prosíme, alespoň 10% náhradních navíc
Odbor ŽPa KS

NABÍDKA DRUÎSTEVNÍHO BYTU
Město Hlučín má možnost zajistit nabytí členství (převést členská práva a povinnosti) v Rozvoji, stavebním a bytovém družstvu se sídlem Opava, na byt I. kategorie o velikosti 2+1 a užitkové ploše 42,42 m2
+ sklepní kóje, na jinou fyzickou osobu.
Byt se nachází v Hlučíně na ul. 28. října 6. Tržní hodnota výše uvedených členských práv a povinností
je cca 500 000 Kč. Rada města Hlučína vybere vhodného budoucího člena (pouze zletilá fyzická osoba) na
základě nabídnuté finanční částky. Přednost budou mít uchazeči z řad zájemců o přidělení městského nájemního bytu, kteří jsou evidováni v bytovém pořadníku vedeném Městem Hlučín.
Předpokladem pro uzavření smlouvy je mj. složení nabízené finanční částky na účet města nejpozději do
10 dnů od příslušného rozhodnutí Rady města Hlučína.
Písemné nabídky je nutné doručit nejpozději do 21. 8. 2006 na adresu:
MěÚ v Hlučín, Odbor právní
Mírové nám. 23/24, 74801 Hlučín
Bližší informace obdržíte na tel. č. 595 020 206 (Mgr. Volný) nebo 595 020 288 (Mgr. Chlappková),
případně na emailové adrese pravnik@hlucin.cz, resp. v kanc. č. 202 a 205 v II. posch. budovy B MěÚ
v Hlučíně (vchod MěP v Hlučíně) na Mírovém nám. 23/24 v Hlučíně.

DùTSK¯ DEN 2006 NA RANâI

Dne 10. 6. 2006 se již poněkolikáté uskutečnil na Dětském ranči v Hlučíně dětský den pro děti umístěné v náhradní rodinné péči, pořádaný odborem sociálních věcí a zdravotnictví
Městského úřadu v Hlučíně ve spolupráci s Fondem ohrožených dětí, Klokánek Dolní Benešov.
Pro děti byla připravena celá řada soutěží a atrakcí. Dále zde byla možnost jízdy na koních a využití všech
přístupných prostorů ranče. Počasí nás i letos trochu postrašilo, ale nakonec na děti dohlíželo i sluníčko. Tečkou
vydařeného dne byl turnaj v minikopané a táborák. Nechybělo občerstvení a pro děti celá řada sladkých odměn
a dárků, které bylo možné poskytnou hlavně díky ochotě sponzorů, kterým bychom chtěli touto cestou poděkovat za poskytnuté věcné či finanční dary. Zvláštní pochvalu zaslouží všichni dobrovolníci, kteří se podíleli
na zdárném průběhu akce a také vedení Dětského ranče Hlučín, které dalo k dispozici celý areál.
Náš dík patří těmto sponzorům: Supermarket RS Hlučín, KARO Hlučín, Elektro Speciál, Elektro
Expert, Drogerie Paschek Hlučín, Plasty Osmančíková, Lékárna Mírové náměstí, Lékárna Pharm poliklinika, Klenoty Gerych, Cukrárna Verona, Potraviny Central, Řeznictví Goj, Mountfield Hlučín,
Interfood Dolní Benešov, DM drogerie, SVA-TI Dolní Benešov, Masoma Klemensová Zábřeh, Řeznictví
Misiciusová Hlučín, Renta Hlučín, New Style Hlučín, Krámek u slona, Drogerie Teta Hlučín,
Autocentrála Hlučín, Ricka Karel Hlučín, Ivan Polášek Ostrava, IKEA a TOMAZ Jablůnka
Děkujeme

Městský úřad Hlučín, Odbor sociálních věcí a zdravotnictví - OSPOD

ZO ČSCH Hlučín pořádá 19.–20. 8. 2006 v chovatelském areálu Hlučín-Borovníky ulice Rekreační, výstavu králíků, drůbeže, holubů. Výstava je přístupná pro veřejnost: 19. 8. 8–18 hodin, 20. 8. 8–17 hodin.
Srdečně zvou chovatelé ZO ČSCH
Chtěla bych touto cestou poděkovat
všem přátelům a známým, kteří přišli doprovodit mého manžela Ericha Chorovského na jeho poslední cestě a za jejich
květinové dary. Zvláštní poděkování patří
p. faráři ICLic. Mgr. F. Zehnalovi a p. kaplanovi P. Frockovi za poslední rozloučení a motlitby a chrámovému sboru sv.
Cecílie za krásný zpěv.
Manželka Markéta
Poděkování všem, kdo jste doprovodili
na poslední cestě paní Kristinu
Bartákovou a projevili soustrast nad jejím
úmrtím. Poděkování za květinové dary, za
krásnou bohoslužbu p. faráři, p. kaplanovi
a biskupskému vikáři, také zpěvákům
a všem, kdo se jakkoliv zasloužili o důstojný průběh pohřbu.
S vděčností bratři zesnulé
Theodor Barták a Ing. Josef Barták
Děkujeme všem přátelům a známým za
účast a květinové dary při posledním rozloučení s mým drahým manželem Slávo
Kašubem. Zároveň chceme vyjádřit poděkování Záchranné službě Hlučín, Pohřební
službě Dominius a panu faráři ICLic. Mgr.
Františku Zehnalovi. Za zarmoucenou
rodinu manželka Edita

DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ + VOLNÝ ČAS

INFORMACE
o plakátovacích
plochách v Hluãínû,
Bobrovníkách
a Darkoviãkách
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Navigamus se vydaﬁil
Tisícovka českých vodních skautů s hosty ze šesti evropských zemí si v Hlučíně hrála na středověkou Hanzu.
Hlučín, 11. června 2006 - Tisícovka vodních skautů z celé České republiky, Slovenska, ukrajinské
Oděsy a bývalých hanzovních měst - polského
Gdaňska, lotyšské Rigy a ruského Kaliningradu - se
ve čtvrtek sjela k hlučínskému jezeru na tradiční
5. mezinárodní setkání vodních skautů Navigamus
2006. Setkání se v Moravskoslezském kraji konalo
poprvé.
Hlavním tématem akce bylo 650. výročí založení
Velké Hanzy, obchodního sdružení středověkých
měst. Účastníci byli rozděleni do čtyř soutěžících
skupin, tzv. „kvartýrů“ podle oblastí, kde Hanza působila - Prusko-Livonského, Sasko-Meklenburského,
Braniborsko-Pomořanského a Porýní-Vestfálska.
Kvartýry připravily pro ostatní účastníky různé hry
a soutěže na vodě, inspirované lodní dopravou hanzovního zboží, nebo bojem s nepřátelským loďstvem.
Na programu byla i noční figurální plavba s barevnými světly a soutěž plachetnic s historickým oplachtěním. Přímo v areálu si také postavili historické městečko s pranýřem, výrobnou mýdla, měšců a šperků,

kovotepeckou dílnou a mincovnou, nechyběla také
středověká krčma.
V sobotu ráno se účastníci přemístili na hlučínské
náměstí, kde je přivítal starosta hostitelského Hlučína
a biskup ostravsko-opavské diecéze. Náměstí se proměnilo ve středověké tržiště se stánky historických
řemesel, na kterém docházelo k půtkám šermířů s pobudy. Velice působivé bylo i vystoupení skautských
skupin, které si pro Navigamus nacvičily středověké
tance, scénku a kramářskou píseň o životě, odsouzení a omilostnění piráta Klause Störtebeckera, úhlavního nepřítele hanzovního loďstva. To vše bylo zarámováno písněmi a pikantními historkami ze života
našich předků v podání skupiny středověkých písní

srpen 2006
Rabussa.
Na závěr programu v neděli dopoledne pak účastníci společně hledali poklad piráta Klause. Všem se
líbil pestrý program a krásný areál štěrkovny.
„Navigamus 2006 se vydařil. Různorodý program,
na jehož přípravě se podílela většina účastníků, se
musel líbit jak malým vlčatům a žabičkám, tak i oldskautům v úctyhodném věku,“ sdělil Stanislav Holek,
vedoucí organizačního štábu akce. „Páteční déšť jen
prověřil schopnost skautského ducha bavit se za každého počasí.“
„Jsme velmi rádi, že přijeli také chlapci a děvčata
ze zahraničí. Pro ně pak Navigamus ještě týden pokračoval programem, který pro ně připravili skauti
z Přístavu Eskadra Ostrava. Taková setkání jsou výbornou příležitostí pro vzájemné poznávání a navázání nových přátelství,“ dodal.
Setkání bylo zakončeno v neděli slavnostním nástupem se závěrečným vyhodnocením her a soutěží.
Po stažení vlajek se účastníci na rozchod rozloučili
tradičním pozdravem vodních skautů „AHOJ!“.
„Byli jsme mile překvapeni podporou, kterou akci
poskytli zastupitelé Hlučína, Ostravy a Moravskoslezského kraje. Věříme, že po letech se s Navigamem v našem kraji opět setkáme.“ uzavřel Holek.
Jana Mojžíšková,
členka organizačního štábu Navigamu 2006

VOLNÝ ČAS + KULTURA

Program Kina Mír Hluãín – srpen 2006
Pátek 18. 8., sobota 19. 8. v 19.30 hod., neděle 20. 8. v 17.00 hod.
Sexy pistols
MP od 12 let
Film Fr. Něm. USA – akční komedie, krimi western. Když ženy
zlobí, mužům běhá mráz po zádech.
Ke každým dvěma zakoupeným vstupenkám VHS zdarma!
Úterý 22. 8. v 19.00 hod., středa 23.8 v 17.00 a 19.30 hod.
X- Men 3 – Poslední vzdor
MP
Film USA – akční, sci-fi thriller. Rozhodující souboj.
Pátek 25. 8 a sobota 26. 8. v 19.30 hod.
Všechno nejlepší
Film ČR – komedie. Každý dostane co si zaslouží.

MP

Středa 30. 8., čtvrtek 31. 8., pátek 1. 9. v 17.00 hod.
Divočina
MP
Film USA – animovaný z produkce Walta Disneyho. Za zvířátky nemusíte jenom do ZOO. Přijďte na ně do kina! V českém znění.

SRPEN – POKLADNA UZAVŘENA
1.–6. 8. Kulturní
dům
Hlučín
uzavřen
– DOVOLENÁ
18. 8. – 16.30 hodin
Vyhodnocení fotografické soutěže
365 dní Hlučín za měsíc červenec
22. a 23. 8. – 17.00 hodin
Kurz pečení hlučínských koláčů
- zájemci se můžou přihlásit osobně
nebo telefonicky na čísle 595 043 397
(KD Hlučín).
26. 8. – 15.00 hodin
Hlučínská flotila - 2. ročník přehlídky netypických plavidel s bitvou s piráty na
Hlučínském jezeře

INFORMACE KULTURNÍHO DOMU
Přihlašujeme do zájmových, pohybových a jazykových kurzů v KD Hlučín. Platba musí být
provedena nejpozději týden před začátkem
kurzu. Zápis do kurzu „malých mažoretek“ od
5 let v KD Hlučín v obvyklých provozních hodinách. Informace poskytneme na telefonním
čísle 595 043 397.
PŘIPRAVUJEME NA ZÁŘÍ:
Hlučínské slavnosti - Město v městě EU ●
Hlučínská cyklosvětluška ● Evropský týden mobility ● Svatováclavský hudební festival ●
Zahájení jazykových, tanečních a pohybových
kurzů.

UPOZORNĚNÍ! V rámci prázdninové půjčovní doby nabízí Městská knihovna v Hlučíně
všem zájemcům o starší zábavné i naučné knihy pro děti i dospělé odprodej těchto knih v ceně 2–5 Kč.

srpen 2006
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U příležitosti narozenin naší známé spisovatelky

KDYŽ JENOM DÍKY NESTAČÍ
Zdeněk Kačor

Soutěž je ve své polovině a už se zpracovávají podklady z prvních měsíců pro grafickou podobu připravovaného fotografického almanachu. Ten na svých
stránkách bude zachycovat město Hlučín a jeho občany, jak prožívali den po dni.
Samozřejmě se během přípravy rodí další nápady,
jak celý almanach vylepšit. Dobré nápady se snažíme
zrealizovat. Máme totiž za to, že tento ojedinělý počin se stane nejen knihou plnou hezkých fotografií,

ale bude mít i svoji historickou hodnotu. Proto nás napadlo, že samostatnou dvoustránku, bychom věnovali fotografiím miminek, která se narodila nebo se ještě narodí v tomto roce. Toto samozřejmě nelze zrealizovat bez souhlasů a ochoty rodičů narozených
dětí, proto se touto cestou obracíme přímo na ně, aby
nám v průběhu roku dodali své narozené děti na fotografiích s uvedením data narození a se jménem dítěte
(samozřejmě jen pokud souhlasíte se zařazením vašeho dítěte do almanachu). Upozorňujeme, že to mohou být děti pouze z Hlučína, Darkoviček
a Bobrovníků.
Věříme, že v každé rodině se nějaká fotka vždycky
najde, ale pro případ, že ji nemáte, můžete se obrátit
na Petra Gattnara, který by fotografii pro potřebu
„almanachu“ pořídil.
Soutěž 365 dní Hlučín 2006 pokračuje dál, fotografie můžete sledovat průběžně na www.hlucin.com
a nebo se můžete přijít podívat na příští veřejnou projekci všech fotografii za měsíc červenec, která se
uskuteční 18. 8. v 16:30 hod. opět v KD Hlučín (vstup
zdarma).

A to všechno z úcty k lidem,
z úcty k malebnému koutu kraje,
se srdcem k lidem otevřeným
a s talentem, co v ní zraje.
Co v ní zraje jako víno,
kterého nebude nikdy dosti
prosyceno úsměvem
a opravdovou lidskostí.
Ptáte se mě komu patří
všechna tato moje slova,
ženě s jménem Kristiána,
ale pro nás pouze Jana,
paní Jana Schlossarková.

Muzeum - historické foto
a jin˘ dobov˘ materiál...
Milí čtenáři,
při příležitosti letošního jubilejního 750. výročí
města Hlučína obracíme svoji pozornost zpět do minulosti. Muzeum Hlučínska pro tuto příležitost připravilo výstavu „Hlučín v labyrintu staletí“, kterou je
možnost shlédnout do října tohoto roku a zároveň vydalo jubilejní publikaci „Hlučín 750“ . Oba tyto velké projekty byly uskutečněny za nemalého přispění
a pomoci řady z vás. Za což vám patří velký dík.
Dovolujeme se i nadále obrátit na ty z vás, kteří
vlastníte dobový tisk, fotografie, pohlednice, korespondenci a jiný dokumentační materiál, který dokumentuje hlučínskou minulost a rádi byste jej poskytli
našemu muzeu pro badatelské účely. Muzeum
Hlučínska pro potřeby veřejnosti systematicky vytváří databázi starých fotografií, pohlednic, map, dobových kreseb apod. Vytvoření solidního základu např.
fotodokumentace totiž není krátkodobou záležitostí,
ale jedním z dlouhodobých úkolů, které z poslání muzea trvale vyplývají.
Současně muzeum sbírá, chrání a uchovává pro nás
i budoucí generace dobové trojrozměrné věci. Tyto

KURZ PEâENÍ

HLUâÍNSK¯CH
KOLÁâÒ
sbírkové předměty nám pomáhají lépe a účinněji rekonstruovat a prezentovat místní dějiny, společenský
vývoj, tradice apod. Děkujeme za vstřícnost všem,
kdo jste nám v této činnosti nápomocni a již jste nám
dobový materiál a předměty poskytly nebo se chystáte poskytnout.
Těšíme se na další spolupráci s Vámi!
Mgr. Metoděj Chrástecký
ředitel Muzea Hlučínska
kontakt: 595 041 337, 595 041 617

Všem hospodyňkám dáváme na vědomí, že se
můžou zapsat do kurzu pečení hlučínských koláčů.
Kurz povede paní Lída Ličková s paní Janou
Schlossarkovou, která zpestří závěrečné posezení u čerstvých koláčů čtením ze svých knížek
v nářečí.
Kurzy proběhnou v budově učiliště na Hrnčířské ulici vedle kostela ve dnech 23. srpna od
17.00 hodin. Pokud chcete strávit příjemný a zároveň poučný večer nejen pro ženy, přihlaste se
v Kulturním domě nebo na tel. čísle 595 043 397
pondělí–pátek od 7.00–14.30 hod.
Poplatek činí 150 Kč.

KULTURA

Dne 21. 7. se v KD Hlučín uskutečnila již 6. veřejná velkoplošná projekce fotografií z celoroční soutěže „365 dní Hlučín 2006“, kterou pořádá KC Hlučín
u příležitosti 750 let založení města.
Celkem 33 fotografů zaslalo za měsíc ČERVEN
541 fotografií.
Trička s logem soutěže získali:
Jana Hantkeová / Marie Drobíková / Ingrid
Křižáková / Marie Schejoková / Radek Czyž / Hana
Kotzurová / Kristiána Foltýnová / Daniel Martiš / Eva
Pišová / Jaroslava Bobrová.
Nutno říci, že jako vždy nezklamali fotografové
Jiří Kinďura a Ladislav Karvanký, kteří svými velmi
kvalitními fotografiemi podporují naší soutěž.

Někde v městě Hlučín zvané,
vznikly knihy srdcem psané,
knihy plné radosti, smutku a literární slasti
řečí tak, jak „muvilo še v tej Hlučinskéj oblasti“
S nadhledem a s humorem
vždy do pointy běží,
aby se to dobře četlo
a dílko bylo svěží.
Jsou v nich, ale také místa,
z nichž člověka až mrazí,
ze vzpomínek, prožitků
všech, kdo ji byli tolik drazí.
S nadhledem a úsměvem
hodnotí zub času
nezatrpkla, naopak
v lidech hledá vnitřní krásu.
Má dar vnímat, sledovat,
co kolem ní se děje,
s její pílí a talentem
tak pořád roste naděje,
že řeč předků udrží se
i pro další pokolení,
aby z toho nezůstali
do budoucna „vykuleni“,
z toho, jak se „muvilo“
a jaké byly tradice,
ještě v dobách než v EU
padly všechny hranice.
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Městská knihovna
u příležitosti 750. výročí
založení města Hlučína
vyhlásila literární soutěž
„HLUČÍN JAKÝ BYL, JE A BUDE“.
Vyhodnocení soutěže a předání cen
proběhne u příležitosti vernisáže výstavy
v EK dne 12. 9. 2006
Z došlých prací otiskujeme některé z nich

Vzpomínky
ANNA VITÁSKOVÁ
Zas projíždím krajem tak důvěrně mi známým
a zrakem hladím místa, živá vzpomínáním ta místa jara mého, k nimž se srdce vrací,
s nimi se pak loučím, když se oku ztrácí.
Vše jako dřív je stejné - ta alej starých stromů
se stinným podloubím spletených haluzí,
kdys s lehkostí větru tu vedly kroky domů
a v nitru přemíra bláhových iluzí.

KULTURA

Pod svahem mokřinka, co deštěm v tůň se mění,
kolem ní kapradí, v ní stromů zrcadlení,
opodál akáty se nad dolinou sklání,
ten něžný, bílý květ vždy voněl prázdninami.
Řídkého lesa šum, pak rozvlněná luka,
remízka, starý dub a pod ním Boží muka.
Poníž pár kamenů porostlých vlhkým mechem jak lačně vnímám vše, se zatajeným dechem.
Proč jen, ač stejné vše, mě dnes tak oslovuje
a každý drobný vjem až slastně dojímá ?
Snad tím, že se můj čas pozvolna naplňuje,
připozdívá se a vše krásnější se zdá.

Probuzení
Zprvu jen laškovný předjarní vánek
lehounce pohladí sněhové závěje,
pak provane nivy, pohroužené v spánek
a pod jeho dechem vše náhle okřeje.
Ten kouzelný závan tak provoní ovzduší,
že jaro se blížící každý tvor vytuší.
Ty pocítíš úžas, údiv, okouzlení,
když obraz přírody se před očima mění.
Stromy mrazem svlečené do holé nahoty
se najednou oděly vonnými poupaty
a trávník povadlý chladem zimních dní,
smaragdovou zas ožívá zelení.
Teplý dotek slunce a deště kapičky
vysévají louce v klín steré kytičky.
Skřivan si nad ránem křidélka provívá,
svou ódu na radost v širé lány zpívá.
Krásy své a půvab má každý roční čas létem voní růží keř, v polích zlatý klas,
vinná réva sládne pod sluncem jeseně,
zima zdobí do křišťálů stráně zasněžené.
Roční doby se střídají v kvapném světa dění,
však nejkrásnější z nich je zázrak probuzení.

·TùRKOVNA OPEN MUSIC:
DVA DNY SKVùLÉ HUDBY NA B¤EHU JEZERA
Hlučín - Lenka Dusilová, Peha ze Slovenska,
Abraxas, Laura a její tygři, B.S.P. Vladimír Mišík. To
je jen stručný výčet toho, co nabízí letošní ročník festivalu Štěrkovna Open Music. Ten se uskuteční 11.
a 12. srpna na břehu hlučínského jezera. Celkem to
jsou dva dny živé hudby, koupání a vodních sportů.
Původně měla do Hlučína dorazit i skupina Ready
Kirken. Vzhledem k jejímu rozpadu museli pořadatelé hledat náhradu. Místo populární popové formace
tak na Štěrkovně Open Music zahraje legenda českého roku. „Přijede Abraxas. Tím asi nepotěšíme mladé, ale možná naopak uděláme radost starší generaci.
Abraxas přijede v té nejsilnější sestavě a zahraje průřez svou letitou tvorbou. Těšit se posluchači můžou
i na hity z veleúspěšného alba Box,“ řekl pořadatel
Petr Breitkopf.

Celkem se letos v Hlučíně představí dvě desítky
skupin. Chybět nebudou současná hvězdy, legendy
naší hudební scény, a to nejlepší z regionu. Mezi
hlavní hvězdy kromě výše zmiňovaných určitě patří
i Hrabě X, o5&Radeček, Psychonaut a Kuličky štěstí.
Festival je mezinárodní a hlavní zahraniční hvězdou letos bude švýcarská kapela Disgroove. Ve své
vlasti patří k nejlepším a její progresivní styl se pohybuje na hranici mnoha žánrů. Trio má za sebou šňůru koncertů s populární německou kapelou Die
Heppy, během které je vidělo a slyšelo na 50.000 lidí.
Pořadatelé si zakládají na tom, že dávají velký prostor i regionálním uskupením. „Snažíme se ale vybírat to nejlepší,“ vysvětlil Breitkopf. Na podiu se ob-

jeví například Filip M, Windy, pořádající Lybar
Band, Hoo Hoo Coctail, Weget a řada dalších interpretů. Jejich úplný výčet najdete v tabulce či na stránkách www.sterkovnamusic.com.
Letošní ročník festivalu bude mít i svou rozhlasovou podobu. Po oba dny jej bude živě přenášet ostravské rádio Hey. To bude mít na místě i štáb, který
se bude s redakčním centrem v Ostravě pravidelně
spojovat. Prostor ve vysílání tak kromě live vystoupení jednotlivých interpretů dostanou i rozhovory
s umělci a také návštěvníci festivalu.
Připraven je i pestrý doprovodný program.
„Chceme, aby Štěrkovna Open Music byla příjemným festivalem pro celé rodiny. Chceme, aby rodiče
neměli strach na odpolední program vzít své potomky. Proto jsme se snažili i o zajímavé doprovodné aktivity,“ vysvětlil pořadatel. Dodal, že k jezeru přijede
mobilní motokárová dráha. Pro děti bude připraven
skákací hrad. Velkou atrakcí jistě bude i airsoftová
střelnice s ukázkou bojových akcí. Milovníci vodních
sportů mohou vyzkoušet vlek pro vodní lyžování
a vše další, co hlučínské jezero nabízí. „Všichni
účastníci festivalu, kteří budou chtít přespat, si mohou
zdarma postavit stany v nedalekém kempu,“ dodal
Breitkopf.
Součástí doprovodného programu bude i řada
kuriozit a rekordů. Známý opavský tatér Bekus, který
se tomuto oboru věnuje už deset let, předvede svou tetovací show. Bekus je držitelem několika cen z prestižních soutěží. Například: Best of show ve Švýcarsku, Best of colour v Německu, Best of day v Itálii.
Své umění předvede živě na modelu, který nosí na těle hned několik Bekusových prací oceněných mezinárodní porotou. Model má za sebou už více než 150
hodin tetování a Bekus během festivalu jeho zdobení
úplně dokončí.
Své nejlepší výkony se pokusí překonat několikanásobný držitel světových rekordů v žonglování
s čímkoliv Jiří Kremser. „Pokusím se například co
nejdéle na čele udržet na špičce postavený míč na
americký fotbal,“ prozradil žonglér. Dodal, že dosavadní nejlepší výkon je necelé čtyři minuty. „Rád
bych na Štěrkovně Open Music překonal pět minut,“
řekl. Na podiu se pokusí i o vytvoření úplně nového
světového rekordu v žonglování s fotbalovým míčem
v leže. „O tento výkon se ještě nikdo nepokoušel.
Chtěl bych udělat 1000 doteků nohami,“ řekl.
Sobotní hlavní program festivalu bude opět moderovat z loňska už návštěvníkům Štěrkovny Open
Music známý Artur Ropotámo. Jeho totožnost se pořadatelům před zvědavými návštěvníky podařilo utajit. Letos ji ale určitě odhalí a příchozí se mohou těšit
na velké překvapení. „Odhalení pravé tváře našeho
Ropotáma bude pro mnohé šok. Pod maskou starého
muže se totiž skrývá postava, kterou zná snad úplně
každý,“ zakončil Breitkopf.
V předprodeji stojí dvoudenní vstupenka na festival 220 korun. Koupit si ji zájemci mohou v síti společnosti Ticketstream. Informace o dalších předprodejních místech najdou na stránkách www.sterkovnamusic.com. Na místě pak bude vstupné na dva dny
stát 280 korun. Páteční vstupenku návštěvníci pořídí
za 140 korun a sobotní pak o 60 korun dráž.
Hudební festival Štěrkovna Open Music přináší generální partner Havlík Opal s.r.o. Štěrkovna Open
Music a havlíkovy tyčinky - v zajetí chuti a hudby.
PÁTEK 11. srpna 2006
16.00–16.45
Hastr
17.15–18.30
Kuličky štěstí
18.45–19.30
Filip M
20.00–21.00
o5aRadeček (Šumperk)
21.30–22.30
Lenka Dusilová
23.00–24.15
Laura a její tygři
SOBOTA 12. srpna 2006
11.00–11.40
Weget - vítěz soutěže Líheň 2006
11.55–12.35
RDT 98
12.50–13.30
Windy

HLUČÍNSKÉ NOVINY
13.45–14.25
14.40–15.20
16.00–17.00
17.30–18.30
18.45–19.30
19.45–20.30
21.00–22.00
22.30–23.30
00.00–01.00
01.15–02.00
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Îonglér z Darkoviãek
pﬁekonal dal‰í
rekordy

Psychonaut
Fuga
Vladimír Mišík a ETC Band
Peha (Slovensko)
Lybar Band
Hoo Hoo Coctail
B.S.P. & Kamil Střihavka
Disgroove (Švýcarsko)
Abraxas
Hrabě X

Na tradičním Pelhřimovském festivalu kuriozit
a rekordů, který se konal 9. června 2006 překonal
žonglér Jiří Kremser všechny své dosavadní rekordy:
DRIBLINK NÁRTY: (v závorkách jsou uvedeny
pro srovnání staré rekordy)

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

19. roãník turnaje
v rekreaãní kopané
V sobotu 25. 6. 2006 uskutečnil FK Darkovičky již
19. ročník turnaje v rekreační kopané. Turnaj se konal za krásného počasí, návštěvnost byla slušná a celkově měl tento turnaj, jako obvykle, dobrou úroveň.
Po celý den zde bojovalo 8 družstev o krásné ceny
a vítěz získal navíc velký putovní pohár. Pro hráče
a příznivce připravili pořadatelé FK bohaté občerstvení a různé atrakce. Večer poseděli všichni společně a krásně se bavili.
Prvenství získalo tentokráte družstvo Rangers. Na
dalších místech se umístili takto: 2. Keros, 3. Holírna,
4. Hasiči, 5. Kontra, 6. Kapla, 7. GNS.
Příští jubilejní 20. ročník bude určitě vyvrcholením
této krásné sportovní tradice v Darkovičkách.

Kulička průměr 20 mm: 1 000 doteků (nebyl)
Kulička průměr 15 mm: 1 000 doteků (272)
Kulička průměr 10 mm: 1 000 mm doteků (512)
Míč na ragby udržený ve vzduchu všemi fotbalově
dostupnými částmi těla: 1 000 doteků (133)
Totéž s míčem na americký fotbal:
487 doteků (105)
Driblování s fotbal. míčem rameny
střídavě přes hlavu:
1 000 opakování (65)
Jedním ramenem (levým)
1 000 opakování (129)
Po tísíci doteků stávající rekordy vysoce překročil,
a tak disciplínu záměrně ukončil. Se svým vystoupením byl borec velmi spokojen, a že to opravdu umí,
se mohli diváci přesvědčit 16. června u obrazovek
české televize Prima v pořadu „Extra“.
Držíme mu palce a věříme, že jeho výkony půjdou
ještě stále nahoru.
Kuřidém František

Rozlosování 2. fotbalové ligy
– FC Hluãín – podzim 2006
1. kolo:
2. kolo:
3. kolo:
4. kolo:
5. kolo:
6. kolo:
7. kolo:
8. kolo:
9. kolo:
10. kolo:
11. kolo:
12. kolo:
13. kolo:
14. kolo:
15. kolo:

neděle 6. srpna
sobota 12. srpna
neděle 20. srpna
sobota 26. srpna
neděle 3. září
sobota 9. září
neděle 17. září
sobota 23. září
sobota 30. září
sobota 7. října
sobota 14. října
pátek 20. října
sobota 28. října
sobota 4. listopadu
sobota 11. listopadu

17 hodin:
17 hodin:
17 hodin:
17 hodin:
17 hodin:
17 hodin:
10.15 hodin:
16.30 hodin:
10.15 hodin:
16 hodin:
16 hodin:
16.30 hodin:
15.30 hodin:
17 hodin:
14 hodin:

venku Bohemians 1905 - Praha
doma Jihlava
venku Čáslav
doma Blšany
venku Hradec Králové
doma Olomouc B
venku Žižkov - Praha
doma Ústí nad Labem
venku Sokolov
doma Bystrc-Kníničky-Brno
doma HFK Olomouc - Holice
venku Vítkovice
doma Jakubčovice
venku Opava
doma Třinec
Ervín Antonín

Memoriál Miroslava ·afaﬁíka - ¤íãany 2006
Na pozvání Sparty Praha se 1.7. 2006 kategorie přípravky FC Hlučín - žáci narození v roce 1996, zúčastnila mezinárodního turnaje v Říčanech.
Po zápasech ve skupině, kde jsme obsadili druhé
místo, nás v semifinále čekala Sparta Praha. Po vynikajícím výkonu jsme Spartu Praha porazili 4:1!
a probojovali se do finále. Ve finále jsme našli přemožitele v týmu Českoněmecké fotbalové školy
Mariánské lázně a obsadili konečné druhé místo.
Nejužitečnějším hráčem FC Hlučín byl vyhlášen
Marek Strakoš, nejlepším střelcem turnaje se stal
Lukáš Buchvaldek.
Nejen fotbalové zážitky si s sebou naši chlapci přivezli. Další dva dny jsme strávili návštěvou Prahy.
Chlapci měli možnost nahlédnout do tréninkového
centra Sparty na Strahově, navštívit Hradčany, Petřín,
Staroměstské náměstí, Karlův most aj.
ZÁPASY FC HLUČÍN
FC 2:1 Chrudim

FC

1:0

ČNFA Českoněmecká
fotbalová akademie
Říčany
Braník Praha
Brno

FC 3:0
FC 1:1
FC 0:0
semifinále
FC 4:1 Sparta Praha
Finále
FC 2:3 ČNFA

STŘELCI FC HLUČÍN:
6xBuchvaldek, 4xStrakoš, 1xŠvehlík, Foitzik,
Wanderburg
Hlučín reprezentovali: Gratza Daniel, Ivan
Daniel, Honiš Martin, Moric Patrik, Rosík Jan, Oleják
Marek, Strakoš Marek, Buchvaldek Lukáš,
Wanderburg David, Koval Robin, Švehlík Jakub,
Foizik Lukáš, Kania Lukáš, Malý Jakub., trenéři:
Helštýn, Gratza

KULTURA + SPORT

srpen 2006

SPORT

strana 8

HLUČÍNSKÉ NOVINY

srpen 2006

Star‰í pﬁípravka
FC Hluãín 6. v âR

MORAVIA CUP
FRAGARIA CUP
VSETÍN 2006
– PRE·OV 2006

Po čtyřech letech systematické práce jsme se poprvé probojovali s některou z našich kategorií na mistrovství republiky. Cesta až do finálového turnaje konaného 20.–21. 6. v Novém Bydžově (okr. HradecKrálové) nebyla snadná. Vítězstvím v Opavské soutěži přípravek jsme se kvalifikovali do dvojutkání
s SFC Opava o vítěze okresu Opava. Tato utkání jsme
zvládli a těšili se na Krajské finále starších přípravek,
které se uskutečnilo 15. 6. na stadioně SFC Opava.
I zde jsme prokázali svou kvalitu, zvítězili a jako vítěz Moravskoslezského kraje v kategorii starších přípravek se probojovali na mistrovství České republiky!
Na finálovém turnaji, ve kterém startovalo 14 vítězů jednotlivých krajů ČR, jsme odehráli 7 velmi kvalitních utkání a obsadili konečné 6. místo, což je pro
náš oddíl vynikající úspěch.
V krajském finále byl nejlepším střelcem vyhodnocen náš Lukáš Buchvaldek. V závěrečném finálovém turnaji si stejný hráč odnesl ocenění pro nejlepšího záložníka a místo v „all stars“ týmu. Velmi jsme
také potěšeni ohlasy na naši předvedenou hru z řad
trenérů a odborníků na mládežnický fotbal, kteří vysoce hodnotili především technickou vyspělost našich
hráčů.

Ve dnech 9.–14. 6. 2006 se ve Vsetíně uskutečnil
mezinárodní fotbalový turnaj mládeže, ve kterém
startovala družstva z ČR, SR, Běloruska a Itálie. České barvy hájili také mladší žáci FC Hlučín. Po postupu ze základní skupiny jsme se probojovali do finále,
kde na penalty podlehli Brumovu a obsadili konečné
druhé místo. Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen
Jan Němec a nejlepším střelcem Jakub Ptáček. Oba
hráči FC Hlučín.
Hlučín reprezentovali: Kovla Patrik, Čech
Rostislav, Malchárek Vojtěch, Buchta Zdeněk, Mac
Jakub, Malchárek Lukáš, Felgentrager Adam, Pyšno
Jakub, Němec Jan, Ptáček Jakub, Dyntar Tadeáš,
Stronati Patrizio, Stojka Pavel, Chlappek Štepán,
Hartmann Martin, Ožana Dominik, Hudeczek
Kristián, Rosík Karel, Skwarczek Michal, trenéři: R.
Helštýn, M. Janík .
Za FC Hlučín R. Helštýn,
trenér mládeže

VÝSLEDKY FC HLUČÍN
– KRAJSKÉ FINÁLE OPAVA
FC Hlučín
3:1
Baník Ostrava
FC Hlučín
9:1
Kopřivnice
FC Hlučín
2:2
MFK Karviná
FC Hlučín
0:0
Bruntál
FC Hlučín
4:0
Frýdek-Místek
Střelci FC: 8x Buchvaldek, 3x Strakoš, 3x Bačo,
1x Mudroch, Hradilík, Švehlík, Foitzik
VÝSLEDKY FC HLUČÍN
– FINÁLOVÝ TURNAJ NOVÝ BYDŽOV
FC Hlučín
3:1
Uherský Brod
FC Hlučín
4:1
Milevsko
FC Hlučín
1:4
Hradec-Králové
FC Hlučín
3:1
Slovan Liberec
FC Hlučín
2:0
Havlíčkův Brod
FC Hlučín
1:6
Sparta Praha
FC Hlučín
0:1
Cidlina
(utkání o 5.-6. místo)
Střelci FC: 4x Buchvaldek, 3x Bačo, 2x Strakoš,
1x Duhan, Švehlík, Hradilík, Mudroch
FC Hlučín reprezentovali: Josef Bartoš, Tomáš
Perdoch, Daniel Ivan, Martin Honiš, Patrik Moric,
Jan Mudroch, Milan Duhan, Marek Strakoš, Ondra
Hradilík, David Wanderburg, Adam Bačo, Lukáš
Foitzik, Jakub Švehlík, Jan Janoš, Jan Ferenc, Lukáš
Buchvaldek, trenéři: Rostislav Helštýn, Josef Bartoš,
Lubomír Gratza
Za FC Hlučín R. Helštýn, trenér mládeže

ÎÁKOVSKÉ KATEGORIE
FC HLUâÍN
– sezóna 2005/2006
Po mimořádně úspěšné sezóně 2004/2005 jsme
i v tomto soutěžním ročníku ve všech našich žákovských kategoriích dosáhli velmi dobrých výsledků.
Do soutěží ČMFS jsme měli přihlášených 7 družstev
v různých věkových kategoriích, z toho jsme 4 soutěže vyhráli, v zimě startovali na cca 60 halových turnajích, absolvovali zimní soustředění, během i po sezóně startovali na turnajích u nás i v zahraničí.
Starší žáci „A“, „B“ - ročníky narození 1991,1992,
trenéři: Milan Duhan, Leo Malchárek
Starší žáci „A“ - Krajský přebor - 3. místo.
Nejlepší střelec - Pavel Niedermeier.
Starší žáci „B“ - Okresní přebor - 1. místo - postup
do Krajské soutěže, nejlepší střelec - Michal Tomko.
Mladší žáci „A“, „B“ - ročníky narození
1993,1994, trenéři: Rostislav Helštýn, Michal Janík
Mladší žáci „A“ - Krajský přebor - 1. místo.
Nejlepší střelec - Martin Hartmann.
Mladší žáci „B“ - Okresní soutěž - 1. místo.
Nejlepší střelec - Dominik Ožana.
Benjamínci „A“, „B“ - ročníky narození
1995,1996, trenéři: R. Helštýn, J. Bartoš, L. Gratza
Benjamínci „A“ - Ostravská soutěž starších minižáků - 2. místo. Nejlepší střelec Lukáš Buchvaldek
Benjamínci „B“ - Okrasní soutěž Opava - 1. místo.
Nejlepší střelec Jakub Švehlík.
Benjamínci „C“ - ročníky narození 1997,1998, trenéři: Oldřich Malý, Radim Šink, Květa Kubíková
Benjamínci „C“ - Ostravská soutěž mladších minižáků - 2. místo. Nejlepší střelec Lukáš Kania.

1. DFC Hluãín
oslaví 15 let

Vynikající úspěch jsme zaznamenali s kategorií
starší přípravky. Z okresního finále jsme postoupili
do krajského finále, ve kterém jsme také zvítězili
a probojovali se poprvé v historii na Mistrovství ČR,
kde jsme obsadili 6. místo.

V roce, kdy město Hlučín slaví 750 let od svého založení, bude slavit i dívčí fotbalový klub 1. DFC
Hlučín, a sice 15 let své existence. Při této příležitosti jsme se rozhodli uspořádat malou oslavu našich narozenin poslední prázdninový víkend, přesněji v sobotu 26. 8. 2006 od 13.00 hodin na bývalém agitačním středisku v Hlučíně na Rovninách. K posezení
a zavzpomínání jsou srdečně zváni všichni současní
i bývalí funkcionáři, trenéři, hráčky i jejich příbuzní
a taky všichni náhodní kolemjdoucí

Základem těchto výsledků je systematická příprava
jak v klubu FC Hlučín, tak na ZŠ dr. Miroslava Tyrše.
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat všem
trenérům FC Hlučín, vedení a učitelům ZŠ dr.
Miroslava Tyrše, rodičům a p. Lumíru Kotovi, všem,
kteří pomáhají vytvořit velmi dobré podmínky pro
výchovu a sportovní růst našich chlapců.
Za FC Hlučín R. Helštýn,
trenér mládeže

I v tomto roce se žákovské kategorie FC Hlučín zúčastnily velkého mezinárodního žákovského fotbalového turnaje Fragaria cup 2006 na Slovensku
v Prešově.
Po loňském prvenství v kategorii žáků nar. v roce
1996 a ml., jsme letos měli zastoupení v kategorii ročníků narození 1998 a ml. a 1995 a ml.
Turnaj, jehož se účastnilo přes 200 družstev ze
Slovenska, Česka, Polska, Ukrajiny, Rumunska,
Estonska, Lotyšska, Chile a aj., byl pro naše chlapce
velkým zážitkem a hlavně možností konfrontace výkonnosti proti odlišným fotbalovým školám a stylům.
I letos jsme se v kvalitní konkurenci neztratili a přivezli si domů velmi cenné úspěchy a zkušenosti.
Kategorie žáků nar. v roce 1995 vedená trenérem
Josefem Bartošem sehrála ve skupině 6 utkání, obsadila 4. místo a nepostoupila do dalších kol.
Kategorie žáků nar. v roce 1998 pod vedením trenéra Oldřicha Malého a Květy Kubíkové sehrála celkem 8 utkání a probojovala se do boje o 3. místo.
V tomto utkání se Srbským týmem CFK Vrbas jsme
zvítězili a obsadili konečné 3. místo. Velkým úspěchem pro naše barvy je také fakt, „že v šestičlenném“
„All stars“„ týmu turnaje byli vyhlášeni Mario Telnar
a Ondřej Kubík z FC Hlučín.“
VÝSLEDKY KATEGORIE 1998 A ML.
FC
3:1 Skonto Riga (Lotyšsko)
FC
8:1 Tatran Prešov (Slo)
FC
0:0 BŠK Bardějov (Slo)
FC
1:3 FC Atletik Tallin (Estonsko)
FC
0:0 CFK Vrbas (S a ČH)
FC
2:2 LPS Aripi Pitesti (Rumunsko)
FC
1:0 CS Atletoko Arad (Rum)
FC
4:0 CS Negrea Resita (Rum)
o 3.-4. místo
FC
1:0 CFK Vrbas
STŘELCI FC HLUČÍN:
3x Telnar, Balgar, Kubík
2x Chvěja, Zlatohlávek, Pecuch
1x Šabcký, Kulig, Malík, Sýkora
1x vlastní
VÝSLEDKY KATEGORIE 1995 A ML.
FC
3:0 Výber OFZ (Slo)
FC
3:1 Sokol Lubotice (Slo)
FC
1:1 FK BSA Banja Luka (Bos a Herc)
FC
0:1 FC Daugavspils sports school
(Lotyš)
FC
0:4 FC Južnodonbassovec Ugledar
(Ukr)
FC
0:3 FC Suduva Maijampole (Srb)
STŘELCI FC HLUČÍN
3x Perdoch
2x Hradilík O.
2x Mudroch
FC HLUČÍN REPREZENTOVALI:
kategorie 1995
Bartoš Josef, Perdoch Tomáš, Hradilík Ondřej,
Hradilík Tomáš, Duhan Milan, Mašíček Lukáš,
Mudroch Jan, Ferenc Jan, Šula Jan, Kupka Jakub,
Janoš Jan.
trenéři: Bartoš Josef
kategorie 1998
Kromholc Tomáš, Chvěja Ondřej, Telnar Mario,
Kubík Ondřej, Pecuch Martin, Zlatohlávek Tomáš,
Šabacký Filip, Malík Patrik, Balgar Patrik, Kulig
Sebastián, Sýkora Jakub
trenéři: Kubíková Květa, Malý Oldřich
Za FC Hlučín R. Helštýn, trenér mládeže

MládeÏnická soutûÏ
FC Hluãín
v sezónû 2005–2006
V soutěžní sezóně 2005 - 06 měl FC Hlučín
celkem 10 mládežnických družstev, z nichž 9
bylo zapojeno v pravidelných soutěžích. Ve spolupráci FC Hlučín a ZŠ Tyršova ul., kde jsou již
několik let sportovní třídy, zaměřené na fotbal,
bylo dosaženo velmi dobrých sportovních výsledků. Pět družstev z 9 své skupiny vyhrálo,
jedno družstvo postoupilo o jednu třídu výše
a jedno družstvo – mini vyhrálo okresní přebor,
vyhrálo krajské finále a na mistrovství ČR obsadilo 6. místo.
1. 2. Obě družstva starších a mladších dorostenců hrála v divizích pod vedením trenérů Petra Nesrsty a Jaroslava Andrýska.
Obě družstva se umístila na 5. místě se ziskem 42 bodů.
3. Starší záci „A“ pod vedením Milana
Duhana a Leo Malchárka skončili v kr.
přeboru na 3. místě se ziskem 55 bodů, nejvíce branek vstřelil Pavel Niedermeier.
4. Mladší žáci „A“ pod vedením Rostislava
Helštýna a Michala Janíka vyhráli krajský
přebor se ziskem 68 bodů, nejlepší střelec
Martin Hartman.
5. Starší žáci „B“ pod vedením Milana
Duhana a Leo Malchárka vyhráli okresní
přebor se ziskem 62 bodů a postoupili do
Krajské soutěže, nejlepší střelec Michal
Tomko.
6. Mladší záci „B“ pod vedením Rostislava
Helštýna a Michala Janíka vyhráli okresní
soutěž se ziskem 40 bodů nejlepší střelec
Dominik Ožana.
7. Benjamínci „B“ pod vedení R. Helštýna, J.
Bartoše, a L. Gratzy, vyhráli okresní soutěž, když získali 63 bodů, jen jeden zápas
prohráli, vyhráli krajské finále a na mistr.
ČR obsadili 6. místo. Nejlepším střelcem
se stal Jakub Švehlík.
8. Benjamínci „A“ hráli ostravskou soutěž
starších mini-žáků pod vedením Duhana,
Helštýna, Gratzy, a obsadili 2. místo, nejlepším střelcem se stal Lukáš Buchvaldek .
9. Benjamínci „C“ hráli rovněž ostravskou
soutěž mladších mini-žáků pod vedením
Oldřicha Malého, Radima Šinka, Květy
Kubíkové, obsadili rovněž 2. místo, nejlepší střelec Lukáš Kania.
10. V tréninkovém procesu je zapojena ještě
přípravka (tvoří ji chlapci i děvčata), zatím
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pravidelnou soutěž nehrají, trenéři: Malý, Šink,
Kubíková.
Podle zpráv učitelů Rostislava Helštýna
a Milana Duhana ze ZŠ Tyršova
zpracoval Ervín Antonín

SPORT + INZERCE
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■ Pronajmu zařízený byt 1+1 Rovniny, říjen 2006.
Tel. č.: 737 461 195
■ Přijmu 2 osoby pro vedení do obchodní firmy.
Tel. č.: 608 460 495
■ Hledám prostory v Hlučíně do 20m2 do
2 000Kč.
Tel. č.: 608 460 495
■ Prodám chatku se zahrádkou v osadě na
Vinohradech v Hlučíně.
Tel. č.: 595 042 951,
603 953 379 po 20 hodině
■ Koupím stavební pozemek v Hlučíně nebo blízkém okolí. Nabídněte.
Tel.: 604 534 615
■ Koupím stavební pozemek v Hlučíně
1 000–1 500 m2. Seriózní jednání.
Tel. č.: 602 827 291
■ Hledáme zručnou kadeřnici pracoviště Hlučín
Tel. č.: 603 117 798
■ Hledám pronájem garáže v Hlučíně – U Stadionu nebo na Rovninách. Tel. č.: 731 883 826
■ Koupíme RD v Hlučíně.

INZERCE

Tel. č. : 608 315 777, 739 093 206
■ Brigádníky do skladu hledá společnost Aliance UniChem CZ
se sídlem v Ostravě-Přívoze. Požadujeme spolehlivost, pečlivost,
manuální zručnost, bezúhonnost. Předpokládaný termín nástupu,
září 2006. Kontaktní adresa: renata.pawlasova@aucz.cz
■ Prodám nábytek z pozůstalosti, novější i starší. Cena dohodou.
Spěchá.
Kontakt: 604 852 208
■ Koupím byt, min. 3+1 do osobního vlastnictví, nejlépe Hlučín.
Tel. č.: 604 852 208
■ Hledám koupi, nebo pronájem garáže v Hlučíně.
Tel. č.: 723 268 797

GEOMETRICKÉ PLÁNY, VYTYČOVACÍ PRÁCE

GEODETICKÁ KANCELÁ¤
„MIKROAREA, s. r. o.“
HLUČÍN, ČSA 13A (v areálu Stavebnin Jednoty)
tel.: 736 627 081, 604 234 626
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R E S TAU R AC E
A DV I L
Hlučín, Zahradní 17
Vás uvítá včetně extrovny Kodluga a trafiky Aspidistry,
k příjemnému posezení na zahrádce. Možnost konání svateb, hostin, banketů, večírků a pohřebních hostin

Možnost nákupu pečiva na objednávky 3x týdně,
půjčení chladicího zařízení vč. pivního sudu a el.
centrály cca. do 2 000 Kč.

PRACUJ V HOLANDSKU

·ANCE PRO MUÎE A ÎENY
SNùMECK¯M PASEM
MUŽI: stolař, truhlář, svářeč, soustružník,
automechanik, adal.
ŽENY: sběr ovoce - jahody, hrušky,
balení fabriky atd.
❖ plat od 7,30 eur hrubého
do 10 eur čistého!!
❖ přesčasy u většiny firem
❖ ubytování 50 eur týdně na osobu,
dva lidé na pokoji
❖ nábory v Ostravě a Hlučíně,
odjezdy ze Sudic
UBYTOVÁNÍ JAKO DOMA
– MEZI ČECHY V PLNĚ VYBAVENÝCH
RODINNÝCH DOMECH
Pro informace volejte PO–PÁ do 18 hod.
sl. Koudelová 777/ 029 444.

INZERCE

videoloterní termiály Sazky, Sportky ➽ kulečník
➽ fotbal
tabákové výrobky ➽ občerstvení ➽ cukrovinky
➽ Sazka, Sportka ➽ dobíjení mobilů ➽ Keno ➽
noviny ➽ časopisy ➽ jízdenky DPMO ➽ pohledy a poštovní známky
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SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
pro měsíc srpen 2006
OTÁZKA Č. 1:
V kterém roce byla v Hlučíně otevřena nová poliklinika? (uveďte rok)
OTÁZKA Č. 2:
Z kterého roku pochází nejstarší známá mapa
Hlučína zhotovená ing. Fridrichem Vilémem
Kaudelem? (uveďte rok)

HLAVNÍ CENA
ZÁJEZD DO CHORVATSKA V HODNOTù 26 000 Kã
A je to tady. V tomto čísle otiskujeme posledních 5 soutěžních otázek v naší soutěži. Pokud
ještě nemáte ve svém měšci 750 Hlučínských
zlaťáků, tak máte poslední příležitost. Žádná jiná
už nebude! O tom, kolik jich máte, se můžete dozvědět na stránkách www.hlucin.com. V záři se
už jenom dozvíte správné odpovědi na dnešní
otázky a také přesné informace o tom, jak proběhne losování v rámci Hlučínských slavností
16. 9. 2006.

ODPOVĚDI
NA SOUTĚŽNÍ OTÁZKY
z měsíce července 2006

ODPOVĚĎ Č. 2:
V roce 1801 byla postavena první cihelna
v Hlučíně. Po této cihelně zůstal do dnešních dnů název Cihelní ulice. (informace č. 59)
ODPOVĚĎ Č. 3:
Výnosem ministerstva školství a národní osvěty ze
dne 6. srpna 1920 bylo zřízeno Státní reálné gymnasium v Hlučíně. (informace č. 274)
ODPOVĚĎ Č. 4:
Kulminace řeky Opavy u Děhylova je zaznamenána v úterý 8. 7. 1997. Z mostu zůstalo nad vodou jen
zábradlí a povrch vozovky. (informace č. 431)

OTÁZKA Č. 3:
Od kterého roku je Hlučín pověřeným městem III.
stupně, přirozeným centrem regionu a také jeho administrativním a kulturním střediskem? (uveďte rok)
OTÁZKA Č. 4 :
V které roce byl na Vinné hoře postaven dvůr?
(uveďte rok)
OTÁZKA Č. 5:
V kterém roce se staly Darkovičky součástí
Hlučína? (uveďte rok)

Generální sponzor soutûÏe:

ODPOVĚĎ Č. 5:
V Hlučíně se narodil roku 1640 barokní hudební
skladatel Pavel Josef Vejvanovský. (informace č.
677)

ODPOVĚĎ Č. 1:
Původní městské muzeum v Hlučíně bylo založeno
roku 1948. (informace č. 742)

PŘIVÍTALI JSME
Lucie Janáčková, Robin Havránek, Petr Hanzlík, Radim Plaček, Adéla
Janečková, David Janečka

JUBILANTI
Viléma Dudková, Lucie Kaštánková, Alfréd Břemek, Maxmilián
Kremser, Marie Frýdlová, Marie Hradová, Lucie Paterová, Hildegarda

Piskallová, Janka Fürstrová, Hildegarda Hrubá, Antonie Jurášková, Helena
Sedláčková, Hedvika Sichmová, Jaromír Volek, Augusta Bindatschová

ROZLOUČILI JSME SE:
Aloisie Lasáková

Zájemci o zveřejnění jména, kontaktujte prosím MěÚ Hlučín na telefonním čísle 595 020 211, e-mail: schmidtova@hlucin.cz, nebo osobně, minimálně 1 měsíc před požadovaným zveřejněním.
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