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A: Dětský maškarní ples hostil v 
únoru hlučínský kulturní dům.
B: Hudební lahůdkou bylo 12.2. 
vystoupení předního českého 
smyčcového kvarteta Wihan 
Quartet.
C: Malí šachisté se v Domě dětí 
a mládeže utkali v šachovém 
turnaji.
D: Hlučínští fotbalisté zahájili 
v únoru přípravu přátelskými 
zápasy.
E: Společenský ples města obo-
hatilo vystoupení tanečnic.
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Vážení spoluobčané, 

tak jak po zimě dáváme do pořádku své byty, domy a zahrady, 
stejně se o to budeme v tomto období snažit i v rámci města. S 
teplejším počasím se opět  rozběhnou stavební úpravy škol a 
školek, opravy dětských hřišť, úklid po zimě, rekonstrukce cest a 
chodníků. 

Právě dopravní situace ve městě je jednou z oblastí, kde nás 
„bota tlačí“ nejvíce.  Přeložka hlavní silnice Ostrava – Opava 
je zatím ve fázi projednávání studie, ovlivnit ji může mnoho 
faktorů a její realizace je tedy ještě hodně vzdálená. Na čem už 
ale můžeme začít pracovat je řešení parkování ve městě. Situace 
je velmi špatná. Rozvoj dopravy a nárůst počtu aut je mnohem 
rychlejší než rekonstrukce a budování odpovídajících doprav-
ních tras. V minulosti se s takovou intenzitou nepočítalo a vše 
bylo dimenzováno na mnohem menší provoz. Dneska už proto 
kolikrát ani není kam rozšiřovat komunikace, budovat nové 
parkovací plochy a dávat více prostoru automobilům. Navíc 
musíme pamatovat i na chodce, cyklisty, maminky s kočárky, na 
zachování zeleně, bez které by se nám tu nelíbilo.

Nemá smysl „plakat nad rozlitým mlékem“, je třeba konat.  To si 
samozřejmě uvědomujeme a problematice dopravy je dlouhou 
dobu věnována zvýšená pozornost. 

Situaci na průtahu městem  pomohou řešit dva plánované 
kruhové objezdy v prostoru nynějších křižovatek u Billy a u 
autobusového nádraží. Pokud se splní naše představy a schvalo-
vací řízení proběhne v řádných termínech, můžeme se objezdů 
dočkat už v r. 2009.

Po mnoha jednáních a důkladné přípravě je na světě také 
studie parkování v Hlučíně. Nedělám si iluzi, že vyřeší všechny 
problémy a s jejím pojetím budou všichni spokojení. Pokládám 
ji však za dobrý a hlavně koncepční  a systémový odrazový 
můstek pro řešení naší neutěšené situace. Najdeme v ní způsob 
parkování a nová parkovací místa na OKD a na sídlišti Rovniny. 
Věřím, že v tomto roce zahájíme projektovou přípravu tak, aby 
se mohlo co nejdříve začít s realizací. 

Za dveřmi máme Velikonoce, které bývají nazývány také jako 
svátky jara. Přeji Vám, ať jsou  pro Vás Velikonoce příležitostí 
vnímat probouzející se přírodu, ať se Vám daří vše, co jste si do 
tohoto roku naplánovali. Přeji Vám radostný vstup do jarního 
období.

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 pode-

psané otázky.  Dotazy směrujte na mail: harazinova@hlucin.

cz nebo poštou na adresu Městského úřadu k rukám Jarmily 

Harazinové, tiskové mluvčí města.

Foto z titulní strany: Za dveřmi jsou Velikonoce (foto: Dreamstime)

Jednotné tísňové číslo   112
integrovaného záchranného systému
Hasičský záchranný sbor MSK, stanice Hlučín 950 746 011
tísňové volání    150
Zdravotní záchranná služba Opava  595 041 026
Lékařská služba první pomoci (poliklinika)  595 041 051
tísňové volání                155
Policie ČR, Obvodní oddělení Hlučín  595 041 210
tísňové volání            158
Městská policie Hlučín   595 020 202
                                 595 041 885
Další organizace
Vodovody a kanalizace Hlučín, s.r.o.  595 042 369
pohotovost                    595 043 333
Severomoravská plynárenská a.s.  553 651 111
havarijní služba                    1239
Severomoravská energetika a.s.  553 600 130

Důležité telefony a kontakty
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Společenský ples města Hlučína proběhl 26. ledna v prostorách hlučínského kulturního domu. 
U příležitosti slavnostního večera předal starosta David Maňas ceny reprezentanům města. Na 
snímku se zástupkyněmi hlučínských volejbalistek. Asistuje mu Monika Pokorná z KD.

Tříkrálová sbírka vynesla letos víc peněz. Koled-
níci v kostýmech na Hlučínsku vykoledovali cel-
kem částku přesahující 1,4 milionu korun. Oproti 
loňskému roku to bylo o téměř 65.000 korun 
více. Tuto sumu do kasiček věnovali obyvatelé 
pětadvaceti obcí v okolí Hlučína. Informoval o 
tom ředitel hlučínské charity Lukáš Volný.
Z uvedené sumy zůstane Charitě Hlučín, která 
sbírku v regionu organizovala, 65 procent. Její 
projekty tak Tři králové podpoří částkou přesa-
hující 926.000 korun. Podle stejného klíče se dělí 
peníze i v ostatní částech Česka.
„Na tomto výsledku se podílelo 268 dobrovol-
nických skupin koledníků z celého Hlučínska. 
Chceme i touto cestou co nejsrdečněji poděko-
vat všem, kteří nám v průběhu sbírky pomáhali,“ 
doplnila pracovnice charity Kateřina Krzikallová. 
Díky podle ní patří jak koledníkům a lidem, kteří 
přispěli penězi, tak i představitelům jednotlivých 
měst a obcí a také farností.
Tříkrálová sbírka pomáhá dlouhodobě hlučínské 
charitě rozšiřovat a zlepšovat své služby. V minu-
lých letech například díky výnosu ze sbírky před-
stavitelé organizace koupili automobil, kterým 
dnes potřebným rozvážejí obědy. „Koupili jsme 

seniorům i polohovací lůžka,“ doplnil ředitel s 
tím, že loni výtěžek šel na pokrytí především 
částečných provozních nákladů jednotlivých 
středisek. 
„Stejně tomu bude i letos. Je to investice přede-
vším do zkvalitnění služeb,“ vysvětlil Volný.
Také v rámci celé České republiky byli koledníci 
úspěšní. Tříkrálové koledování letos vyneslo 58 
milionů korun, což bylo nejvíc v historii akce. 
Loni byla konečná suma i 1,5 milionu nižší. 
Příspěvky, které získalo 40.000 dobrovolníků, po-
putují na sociální a zdravotní potřeby v krajích 
nebo jako humanitární pomoc do zahraničí.
Po sečtení celého výnosu sbírky bude výtěžek 
rozdělen podle předem daného klíče: 65 pro-
cent poputuje na konkrétní sociální a zdravotní 
potřeby v místech, kde sbírka probíhala, 15 
procent obdrží pro své projekty diecézní Charity, 
deset procent půjde na humanitární a rozvojové 
projekty v zahraničí, pět procent na projekty 
centrály Charity ČR a zbylých, zákonem povole-
ných pět procent na pokrytí režie sbírky.

Výsledky jednotlivých obcí na Hlučínsku za rok 
2008 v tabulce vpravo.

Tři králové na Hlučínsku vykoledovali více
OBEC             vybraná částka 2008
Antošovice  21.010
Dolní Benešov, Zábřeh  92.100
Bělá    10.930
Hlučín - Bobrovníky 30.952
Bohuslavice   64.997
Bolatice, Borová                 104.866
Darkovice   36.120
Hlučín-Darkovičky  47.897
Hať    73.688
Hlučín (město)               158.379
Chuchelná   35.575 
Kozmice    55.628 
Kobeřice   90.405
Kravaře, Kravaře-Kouty       178.729
Ludgeřovice   98.336
Markvartovice   15.324
Píšť    61.427
Rohov    21.673
Strahovice   27.961
Sudice    19.798
Šilheřovice   34.775
Třebom      5.019
Vřesina    31.171
Závada    17.736

Rada Sdružení obcí Hlučínska 
rozhodla o uspořádání společ-
né schůzky představitelů obcí 
a měst sdružení s podnikateli a 
zemědělci regionu Hlučínska. 
Toto setkání se uskuteční 
v úterý dne 11. 3. 2008 od 
16.00 hod. v Kulturním domě 

v Bolaticích. Na setkání budou 
přítomni také zástupci Hospo-
dářské komory v Opavě, příp. 
zástupce Moravskoslezského 
kraje. Sdružení obcí Hlučínska 
bude na setkání informovat 
podnikatele a zemědělce o je-
jich záměrech podpory rozvoje 

regionu Hlučínska, o podpoře 
turistického ruchu, podnikání, 
výsadbě zeleně podél polních 
cest, ochraně před povodněmi, 
přeložce silnice I/56, potřebách 
regionu, obcí, měst a firem.

OŠKaRR

Pozvánka na  setkání představitelů Sdružení obcí Hlučínska 
s podnikateli a zemědělci regionu Hlučínska

Zápis dětí do mateřské školy 
Hlučín – Bobrovníky

pro školní rok 2008/2009

 10. března 2008  – 14. března 2008
od 8:00 – 10:00 hod.

Přineste s sebou:  
rodný list dítěte

průkaz zdravotní pojišťovny
přezůvky

Vítáme i děti z Hlučína



OKÉNKO
STRÁŽNÍKA
V období od 16. 1. do 15. 2. 
2008 strážníci MP Hlučín zadrže-
li pachatele, kteří kreslili grafiti 
na stěny restaurace Laguna 
v areálu jezera. Krádež zboží za 
19,- Kč byla důvodem zásahu 
hlídky MP v prodejně Centrál. 
Zloděj byl předán k dořešení 
Policii ČR. Neobvyklým přípa-
dem byl telefonát muže z Prahy. 
Jeho syn žijící v Hlučíně mu 
telefonoval, že se chce zabít. 
Strážníci vyjeli na určenou ad-
resu, kontaktovali záchranku a 
Policii ČR. Naštěstí dojeli včas a 
záležitost vyřešili zajištěním do-
hledu příbuzné nad dotyčným.
Bohužel častou záležitostí jsou 
zákroky vůči agresivním oso-
bám. Nejinak tomu bylo 
5. 2. v restauraci U Kuchaře 
na ul. Ostravské, kde takový 
výtečník tvrdil, že byl okraden 
o výhru z hracího automatu ve 
výši 7.000,- Kč. Trefa se povedla 
15. 2., kdy kolem 00:10 hodin 
zadrželi strážníci na čerpací 
stanici Shell v Hlučíně na ul. 
Markvartovické celostátně hle-
daného muže, který se vyhýbal 
nástupu do výkonu trestu. 
K práci strážníků patří i upozor-
ňování občanů na různé možné 
komplikace v ulicích. 
Souhrnně řešili strážníci v uve-
deném období 151 přestupků, 
z nichž 57 skončilo v blokovém 
řízení, 48 domluvou, 2 předali 
Policii ČR, 16 pak vyřešili jiným 
způsobem a 28 přestupků 
zůstalo k dořešení. Na poku-
tách bylo vybráno 7.100,- Kč. 
Dále strážníci MP zjistili během 
kontrolní a pochůzkové činnosti 
37 závad a nedostatků. Z toho 
se 9 podařilo odstranit ihned, 
zbytek byl předán  příslušným 
odborům nebo organizacím 
k dořešení. Strážníci čtyřikrát 
odchytávali volně pobíhající 
agresivní psy, přijali devět nale-
zených věcí a v šesti případech 
byla nalezená věc předaná 
majiteli.
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Strážníci upozorňují řidiče 
motorových vozidel na problé-
my s průjezdem mezi parkují-
cími auty, které mají pracovníci  
společnosti Marius Pedersen, 
při zajišťování svozu odpadu. 
Největší problémy jsou naul. 
28.října a Písečná (pondělí 6.00 - 
11.00 hod.), na ul. Kosmonautů 6 
(úterý 12.00 - 14.00 hod), ul.Jarní 

(zatáčka), ul.Hornická (za nákup-
ním střediskem), ul.Severní (u 
prvního bloku), ul.Krátká a Příční 
(středa 14.00 - 18.00 hod.)  
„Parkujte prosím tak, ať se 
vozidlo spol. Marius Pedersen 
dostane k popelnicím a pracov-
níci je mohou  vysypat,“ vzpazují 
městští strážníci motoristům v 
Hlučíně.

Strážníci: Nebraňte popelářům

Tento článek je prvním z řady 
připravovaných příspěvků, 
jejichž společným znakem je 
zlepšení povědomí veřejnosti o 
krizovém řízení a ochraně oby-
vatel, a to přímo v podmínkách 
Hlučína a jeho okolí. 
Abyste se mohli účinně chránit 
a připravovat na řešení krizo-
vých situací, musíte v prvé řadě 
vědět, co vás může ohrozit.
Hlučín je, díky své poloze a 
struktuře osídlení, městem 
poměrně klidným a příjem-
ným, jemuž se zatím závažnější 
situace či katastrofy povětšinou 
vyhýbají. 
Je však nutné si uvědomit, že 
tento stav nemusí trvat věčně 
a s největší pravděpodobností 
v budoucnu k některé závažné 
události dojde. Důležité pak 
bude, jak se při řešení takové 
krizové situace zachováme. 
Zvládnutí rozsáhlé krizové 
situace není jen otázkou složek 
Integrovaného záchranného 
systému, ale také Vás, občanů. 

Všeobecně lze rizika pro obyva-
telstvo rozdělit na rizika:

- přírodní, 
- způsobená člověkem
  (antropogenní), 
- společenská a sociální.

Přírodní rizika
Když se nad polohou Hlučína 
zamyslíme, musíme uznat, že 
naši předkové si vybrali velmi 
dobré místo pro osídlení, pře-
sto je nutné s některými riziky 
počítat. Přírodní rizika pro naše 
město představují:
povodeň způsobená rozlitím 
řeky Opavy (může zasáhnout 
jižní cíp města),
přívalové deště, které mohou 
způsobit rozlití potoků a struh,
sněhová kalamita,
dlouhotrvající horko, sucho, po-
případě s tímto související lesní 
požáry (mohou ohrozit okrajové 
části města či přilehlé obce),

vichřice a větrné smršti, epi-
demie či epizootie (nakažlivé 
onemocnění zvířat, např. ptačí 
chřipka).

Rizika způsobená
člověkem
Hlučín není průmyslovým 
centrem a také je dostatečně 
vzdálen od velkých výrobních 
závodů v Ostravě, proto je riziko 
ohrožení obyvatel havárií v ně-
kterém z průmyslových gigantů 
poměrně malé. Na druhou 
stranu je naše město městem 
tranzitním, velmi zatěžovaným 
automobilovou dopravou 
zvláště po silnici první třídy Os-
trava – Opava. Dalším možným 
zdrojem rizika je mezinárodní 
letecký koridor, který vede 
vlastně nad našimi hlavami. 
Opomenout nelze ani zranitel-
nost vícepatrových budov. Mezi 
antropogenní rizika tedy u nás 
patří zejména:
havárie nákladního automobilu 
převážejícího nebezpečné látky 
(amoniak, chlor, benzín apod.),
letecká havárie,
velký požár panelového domu 
na některém ze sídlišť,
únik či požár pohonných hmot 
(nafta, benzín, LPG), i když míra 
tohoto rizika je zmenšována 
umístěním čerpacích stanic 
pohonných hmot v okrajových 
částech města.
Společenská

a sociální rizika
Mezi společenská rizika patří ze-
jména možnost teroristického 
útoku, dále také organizovaný 
zločin nebo emigrační vlny. 
Zdálo by se, že na Hlučínsku 
není pro teroristy nic zajímavé-
ho, bohužel však myšlenkové 
pochody extrémistů lze jen ob-
tížně předvídat, takže i s tímto 
nebezpečím musíme počítat. 

Možnými riziky jsou:
- výhružné oznámení, popřípa-

dě útok zaměřený na budovy 
nebo instituce shromažďující 
větší počet osob,

- teroristický útok při konání 
veřejných kulturních akcí na 
veřejnosti,

- bombový útok v prostředcích 
hromadné dopravy osob,

- demonstrace či shromáždění 
stoupenců extremistických 
hnutí.

Přestože doufám a přeji si, aby 
všechna tato rizika zůstala ne-
uskutečněna a Hlučín byl stále 
tím příjemným klidným místem. 
V příštích vydáních Hlučínských 
novin naleznete další člán-
ky z tohoto volného cyklu a 
řekneme si také, jak která rizika 
zmírňovat, jak krizovým situa-
cím předcházet, jak je řešit.

Bc. Václav Menšík 
ve spolupráci s úsekem krizové-

ho řízení MěÚ Hlučín

Rizika v Hlučíně a okolí
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Náklady na vydávání 
Hlučínských novin
Reagujeme na dotaz občanů, 
které zajímá srovnání nákladů 
na vydávání HN. Noviny vychází 
v nákladu 5.600 ks. 
rok          cena/rok        cena/měsíc   
2005        182.495,-              15.200,-
2006   249.700,-              20.800,-
1-6 2007     102.480,-              17.000,-
7-12 2007    297.200,-              59.440,-

Specialisty na řešení krizových 
situací jsou vojáci z hlučínského 
zácharnného praporu.



Z jednání rady města
hlučínskénoviny [06]

svozová oblast A - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Darkovičky
svozová oblast B - Město Hlučín od ulice Opavská a Ostravská směrem na Bobrovníky
svozová oblast C - městské části Darkovičky a Bobrovníky

V prosinci minulého roku schvá-
lilo zastupitelstvo Strategický 
plán města Hlučína pro období 
2008 – 2018. Rada města nyní 
z tohoto základního dokumen-
tu vybrala akce, které by se 
měly rozběhnout jako první - 
z nich vznikl tzv. Akční plán pro 
nejbližší období. Na roky 2008 
a 2009 si město Hlučín naplá-
novalo například rekonstrukci 
ulice Dlouhoveské, vybudování 
bezpečných bezbariérových 
tras a přístupů do budov,  par-
kovacích ploch, kompostárny, 
klidové zóny pro matky s dětmi, 
varovného a informačního 
systému, posilování ekologické 
výchovy občanů, rozvoj spor-
tovně – rekreačního areálu.
Tak jako i jiná města trápí 
Hlučín frekventovaná doprava 
a nedostatek míst k parkování. 
Město nechalo zpracovat studii 
parkování, se kterou se radní 
seznámili a vyjádřili k ní své 
připomínky. Po provedení úprav 
studie bude následovat přípra-
va projektové dokumentace pro 

samotnou realizaci. Parkování 
by mělo být řešeno v prvé řadě 
na sídlištích OKD a Rovniny, 
ovšem studie zpracovává kom-
plexně celé město.
Z důvodu zvýšení bezpečnosti 
bylo rozhodnuto o nasvět-
lení přechodů pro chodce, 
a to v Hlučíně na ulicích: 
Ostravská (5x v kombinaci 
s ostrůvky), ČSA (3x), Písečná                                
(2x) a Zahradní  (2x). V Darkovič-
kách přechody u základní školy 
a na ul. Vřesinské (1x), v Bob-
rovníkách  u autobusových 
zastávek (2x).
Transfúzní stanice posílají měst-
skému úřadu každý rok infor-
maci o dárcích krve, kteří získali 
medaili nebo kříž právě za tuto 
ušlechtilou činnost. Rada města 
rozhodla poskytnout dárcům 
ocenění. Tento rok získali Zlatou 
medaili prof. MUDr. J. Janského 
za 40 bezpříspěvkových odběrů 
krve Rudolf Pytlík, Marek Bukač, 
Zdeněk Seidl, Stanislav Kubín, 
Jiří Richter a Martin Hajduček. 
Zlatý kříž III. třídy za 80 bezpří-

spěvkových odběrů krve získali 
Marek Liška a Zdeněk Kubica.
S přelomem roku byla ukonče-
na soutěž na provozování areálu 
Hlučínského jezera. Rada města 
po vyhodnocení došlých návrhů 
rozhodla, že nejvhodnějším 
projektem byl návrh společnosti 
KINGSTON Consulting, s.r.o., 
Hlučín, na druhém místě se 
umístil návrh společnosti PAM 
market s.r.o., Ostrava. Ostatní 
účastníci soutěže nesplnili zadá-
vací podmínky soutěže. Orgány 
města budou nyní zvažovat, 
zdali je záměrem města návrh 
realizovat.
Bezpečnost  je pro orgány měs-
ta jednou z klíčových oblastí. 
Rada města se seznámila se 
stavem veřejného pořádku na 
katastrálním území města, pro-
jednala jej s vedoucím Obvodní-
ho oddělení Policie ČR v Hlučíně 
a vedoucím strážníkem Městské 
policie Hlučín. 
Děhylov je další obcí, se kterou 
město uzavře smlouvu o proná-
jmu mobilního radaru pro mě-

ření rychlosti jízdy automobilů.
Od 2. března začne jezdit nová 
autobusová linka z Hlučína přes 
Děhylov do Ostravy – Poruby 
(fakultní nemocnice), a to v ran-
ních hodinách tak, aby se žáci 
a studenti dostali včas do školy. 
Jízdní doba bude 18 minut, což 
je výrazně méně proti 40 – 50 
minutám, které jsou zapotřebí 
při jízdě přes centrum Ostravy. 
Rada města Hlučína schválila 
návrh na ocenění ředitelky 
Domu dětí a mládeže Hlučín u 
příležitosti Dne učitelů 2008.
Rada města rozhodla o záměru 
prodeje objektu České pojišťov-
ny (u autobusového nádraží) 
a pozemků pod stavbou 
formou výběrového řízení, za 
těchto podmínek: minimální 
kupní cena je stanovena na  
6.000.000,- Kč a termín ukonče-
ní podávání nabídek je stano-
ven na 7. 5. 2008. Nutné je také 
dodržení podmínek smlouvy o 
nájmu nebytových prostor mezi 
Městem  Hlučínem a Českou 
pojišťovnou, a.s..

HARMONOGRAM SBĚRU
A SVOZU VYTŘÍDĚNÝCH PLASTŮ Z DOMÁCNOSTÍ 

HLUČÍN, DARKOVIČKY, BOBROVNÍKY
I. čtvrtletí 2008

Upozornění: Pytle s plasty je nutno vystavit před šestou hodinou 
ráno v den svozu!
Termíny svozu: středa  12. března 2008 svozová oblast A
  středa  26. března 2008 svozová oblast B
dále svoz probíhá v intervalu 1x za 6 týdnů svozový týden - lichý

 

TS Hlučín s.r.o. budou v době od 
7. 3.-20. 3. 2008 zabezpečovat 
svoz velkých kusů odpadů.
Kontejnery budou v Hlučíně  a  
městských částech rozmístěny 
v termínu od 7. 3. - 12. 3. 2008 
v Hlučíně v lokalitách: Hornická  
ul. - u kotelny, Hornická  ul. - u 
věžáků, Hornická + P. Strádala 
-křižovatka, Jarní + Severní 
- křižovatka, Bož. Němcové + Se-
verní - křižovatka, 1.Máje - vedle 
kavárny, Tyršova + Komenského 
- křižovatka, Opavská - za bytový-
mi domy, ČSA naproti polikliniky 
- za byt. domy, 
Hrnčířská - u parčíku, Na Krásné 
Vyhlídce - na konci ulice, Dlouho-
veská - u klubu důchodců, Dr. Ed. 
Beneše. V Darkovičkách najdete 
v tomto termínu kontejnery u 
Kulturního domu, na křižovatce 
ulic K Mýtu + Vřesinská a v Pato-
rii. Kontejnery budou přistaveny 
ve dnech 7. -  8. 3. a během  
termínu budou po naplnění 
odvezeny, nejpozději ve dnech 
12.- 13.3. 2008.
V termínu  od 14. 3. - 20. 3.2008 
budou kontejnery v Hlučíně: 
Cihelní- u kotelny, Dukelská- par-
koviště, 28.října + Písečná- křižo-
vatka, Rovniny - bývalá školka, 

Rovniny + Na Závodí - křižovatka, 
I.Olbrachta + Vinohradská - křižo-
vatka, Moravská + Ke Kořeni- kři-
žovatka, P. Jilemnického - v za-
táčce, Dělnická - uprostřed ulice, 
Mánesova- konec ulice, Malán-
ky- odbočka na Vrablovec, Nad 
cihelnou - na pravé straně. V části 
Bobrovníky:  Lesní - u hasičské 
zbrojnice, Na Sídlišti - konec uli-
ce, Střední + Příkrá - křižovatka, U 
Hájenky, U BOBRY CLUBU. V části 
Jasénky najdete kontejner v ulici 
Pod Mušálem.  Kontejnery budou 
přistaveny  ve dnech 14.-15.3. 
a během   termínu budou po 
naplnění odvezeny, nejpozději ve 
dnech 19. 3.-20. 3. 2008. Do kon-
tejnerů ukládejte jen velkoobje-
mový odpad, nepřeplňujte je a 
neukládejte do nich nebezpečný 
odpad , který můžete denně, 
včetně sobot, bezplatně uložit na 
sběrném dvoře v areálu TS Hlučín 
s.r.o. na Markvartovické ulici.  
Svoz velkých kusů je určen pouze 
pro občany - fyzické osoby! Práv-
nické osoby odevzdávají odpady 
na skládce SOMA Markvartovice.       
Svoz letos proběhne ještě jednou 
na přelomu září a října.

Radim Múdrik
vedoucí provozu

Svoz velkých kusů odpadů
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Od 1.1.2008 došlo ke změnám 
u příspěvku na péči, se kterými 
Vás chceme seznámit.
Změny v oblasti vyplácení 
příspěvku na péči
Příspěvek na péči se nevyplá-
cí, jestliže oprávněná osoba 
je po celý kalendářní měsíc 
v ústavní péči zdravotnického 
zařízení, nejde-li o poskytování 
sociálních služeb podle § 52 
zákona o sociálních službách, 
ve školském zařízení pro výkon 
ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy, s výjimkou dětského 
domova, nebo je ve výkonu vaz-
by nebo trestu odnětí svobody.
§ 14a odst. 1 uvádí, kdy bude 
výplata příspěvku zastavena a 
kdy obnovena. 
Oprávněná osoba má povin-
nost oznámit zahájení pobytu 
v některém výše uvedeném 
zařízení (např. v nemocnici, 
v psychiatrické léčebně v léčeb-
ně pro dlouhodobě nemocné 
apod.). Pokud nemůže příjemce 
příspěvku na péči oznámit tuto 
skutečnost, pak přechází tato 
povinnost na další osoby event. 
zařízení. 
Změny v oblasti přechodu náro-
ku na příspěvek na péči:
V případě úmrtí žadatele o pří-
spěvek  na péči před vydáním 
rozhodnutí o příspěvku, vstupu-
jí do dalšího řízení o příspěvku 
a nabývají nárok na částky 
splatné do smrti oprávněné 

osoby postupně její manžel 
nebo manželka nebo partner, 
děti, rodiče a jiné osoby blízké. 
zákon upravuje postup v pří-
padech, kdy není těchto osob 
žijících v domácnosti a naopak 
v případech, kdy je takových 
osob více.
Dále je zde nové ustanovení, 
které umožňuje přechod náro-
ku na zařízení, která poskytují 
pobytové sociální služby:
Zemře-li žadatel o příspěvek, 
kterému byly poskytovány 
pobytové sociální služby v zaří-
zení sociálních služeb nebo ve 
zdravotnickém zařízení ústavní 
péče, vstupuje do dalšího řízení 
o příspěvku a nabývá nárok na 
částky splatné do dne smrti 
oprávněné osoby toto zařízení 
k úhradě za poskytnutou péči.  
Nově je upraven postup pro 
případ, kdy oprávněná osoba 
dosáhne 18 let věku:
Dosáhne-li oprávněná osoba 18 
let věku, příspěvek se vyplácí od 
následujícího kalendářního mě-
síce ve výši odpovídající stupni 
závislosti stanovenému před 18 
rokem věku. Současně zahájí  
Městský úřad Hlučín, odbor 
sociálních věcí a zdravotnictví 
řízení za účelem nového stano-
vení stupně závislosti a tomu 
odpovídající výše příspěvku.
Rozšíření povinností příjemce 
příspěvku na péči:
Zákon stanoví nově příjemci 

příspěvku na péči povinnost:
- písemně ohlásit předepsa-
ným tiskopisem s přílohami 
příslušnému obecnímu úřadu 
obce s rozšířenou působností 
(v našem případě Městskému 
úřadu Hlučín, odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví), kdo osobě 
poskytuje pomoc a jakým 
způsobem, a to ve lhůtě 8 dnů 
ode dne právní moci rozhod-
nutí o příspěvku, pokud tato 
skutečnost nebyla již uvedena 
v žádosti o příspěvek; ve lhůtě 
do 8 dnů je povinen písemně 
ohlásit také změny týkající se 
zajištění pomoci. 
Nové je také ustanovení o zasta-
vení výplaty příspěvku jestliže 
příjemce příspěvku nesplní 
oznamovací povinnost, a to 
ani na výzvu obecního úřadu 
obce s rozšířenou působností ve 
lhůtě 8 dnů ode dne doručení 
výzvy, ve které byl příjemce 
příspěvku na následek porušení 
oznamovací povinnosti upozor-
něn. Stanoveny jsou také lhůty  
zastavení a obnovení výplaty.
Nově vložena povinnost pro ně-
které fyzické a právnické osoby:
Za § 21 se nově vkládá § 21a, 
který zní:
Osoba blízká nebo jiná fyzická 
osoba uvedena v § 83, která 
poskytuje oprávněné osobě 
pomoc, je povinna písemně 
ohlásit příslušnému obecní-
mu úřadu obce s rozšířenou 

působností přijetí oprávněné 
osoby do  ústavní péče zdravot-
nického zařízení, do školského 
zařízení pro výkon ústavní vý-
chovy nebo ochranné výchovy, 
vzetí do vazby nebo nástup 
k výkonu trestu odnětí svobody, 
a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy 
tato skutečnost nastala, pokud 
tuto povinnost nemůže splnit 
příjemce příspěvku. 
V případech, kdy tato povinnost 
nebude splněna, zahájí Městský 
úřad Hlučín, odbor sociálních 
věcí a zdravotnictví řízení.  
Dle § 26 a zákona o sociálních 
službách se v případech tam vy-
jmenovaných, kdy se zastavuje 
výplata příspěvku na péči, neve-
de řízení, skutečnost se pouze 
oznamuje (ovšem nedoručuje 
se do vlastních rukou).
Proti tomuto postupu lze 
uplatnit námitky nejpozději 
do 15 dnů od posledního dne 
kalendářního měsíce, ve kterém 
byla výplata příspěvku zasta-
vena nebo ve kterém došlo ke 
změně jeho výše.
Pro příjemce příspěvku na 
péči jsou  nejdůležitější tyto 
informace:
- oznámit přijetí do ústavní péče 
zdravotnického zařízení a ukon-
čení pobytu v tomto zařízení
- vždy oznámit změnu poskyto-
vatele soc. služby

OSVaZ

Informace k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách 

Řadu vystoupení má za sebou 
hlučínský smíšený sbor, který 
vede sbormistryně Barbora 
Bortlová z Markvartovic. Na 
koncertech v loňském roce zpí-
val party z dílen slavných skla-
datelů. Prostor dostal Mozart, 
Janáček i Dvořák. Sbor se navíc 
podílel na vzniku nahrávky 
Lidové písně z Hlučínska, která 
vznikala v kobeřickém hudeb-
ním studiu. Uvedla to členka 
sboru Helena Dudková.
Na řadě akcí sbor doprovázel 
Komorní orchestr Vejvanov-
ského při Základní umělecké 
škole v Hlučíně. Stejně tomu 
bylo hned zpočátku roku 2007, 
kdy společně na Novoročních 
koncertech v chrámu Sv. Jana 
Křtitele v Hlučíně a Sv. Mikuláše 
v Ludgeřovicích předvedli po-
sluchačům Mozartovu Koruno-
vační mši C dur.
První polovina roku pak patřila 

podle Dudkové nastudování 
Slezských národních písní, které 
pro smíšený sbor a klavír upravil 
Antonín Skácel. V repertoáru 
se ale ve stejné době objevily 
i Valašské písně a Moravské 

dvojzpěvy Antonína Dvořáka. 
Ty zase pro smíšený sbor upravil 
Leoš Janáček. Všechny nově na-
studované kusy pak postupně 
předvedli pěvci na koncertech 
ke Dni učitelů či na vystoupení v 

hlučínském domově důchodců.
Po prázdninách se vybraní čle-
nové sboru podíleli na vzniku 
CD Lidové písně z Hlučínska. 
To v Kobeřicích natáčely i další 
folklorní a pěvecké soubory z 
obcí a měst Hlučínska.
Série koncertů pokračovala v 
prosinci. V rámci předvánoč-
ních vystoupení se sbor spojil v 
jedno pěvecké těleso s chrámo-
vými sbory z Dolního Benešova 
a Kobeřic.  
V doprovodu Komorního 
orchestru Vejvanovský pak po-
stupně společně vystoupil sbor 
v Chuchelné a v Hlučíně. 
Sbor, který má za sebou už prv-
ní letošní koncerty, stále hledá 
nové členy. Zájemci se mohou 
hlásit u sbormistryně Barbory 
Bortlové na zkouškách sboru 
každé úterý v Kulturním domě 
v Hlučíně. Muži zpívají od 17:30 
ženy od 18:30.

Smíšený sbor loni zpíval Mozarta i nahrával CD
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Putovní pohár holandského 
mistra světa J. Hausoula O 
nejlepšího holubníka super 
dlouhých tratí Severní Moravy 
se přestěhoval do Hlučína. 
Získal jej člen Oblastního sdru-
žení Hlučín - Slezského svazu 
chovatelů poštovních holubů,  
místní rodák Jiří Mušálek (75). 
A právě s ním jsme si povídali o 
holubářství a poštovních holu-
bech vůbec.

HN: Dosáhl jste významného 
úspěchu na poli chovu poš-
tovních holubů. Kolik let se 
vlastně holubářství věnujete? 
Které druhy holubů chováte?
Věnuji se výhradně poštovním 
holubům. Ty chovám už od roku 
1947, tedy 60 let. A zároveň jich 
nyní i šedesát mám. Někomu se 
může zdát, že to je hodně. Ale 
pravdou je, že běžný chovatel-
ský počet je kolem sta a více 
holubů.

HN: Za kolik se dá takový ho-
lub pořídit? A jak se cvičí?
Holub se dá koupit. Variant je 
několik. Jednou z nich je napří-
klad dražba u jiného chovatele. 
Mládě se dá pořídit zhruba za 
200 korun. Dospělý holub stojí 
od 5 000 korun výše. Ale to už 
je hotový závodník. Při pořízení 
holuba se provedou většinou 
dvě cvičná vypuštění. Je to 
samozřejmě na krátké trati, 
například z Brna nebo Olo-
mouce. A pak je možné holuby 
přihlašovat na závody.

HN: Jakým způsobem jsou 
holubí závody organizovány? 
Podle čeho se pozná, který 
holub zvítězil?
Každý holub má svůj kroužek 
s evidenčním číslem. To se 
zapisuje do kontrolního listu. 
Ke každému číslu se pak dává 
gumový kroužek s tajným 
číslem. K němu jsou hodiny. 
Holubi se při košování naloží 
do zoobusu, a odvezou se na 
místo vypuštění. Například do 
Brna, Chebu, nebo Bruselu. Tam 
se společně vypustí. Po návratu 
holuba se gumový kroužek vho-
dí do hodin, ty se zastaví a je 
tak jasný záznam o čase příletu. 

Pak se provede kontrola hodin a 
výsledky se odešlou na centrálu, 
kde počítač seřadí výsledky. Na 
konci každé sezóny pak vychází 
ročenka všech výsledků.

HN: Říkal jste, že se holubi 
vypustí v Brně nebo i v Bru-
selu. Na jak dlouhých tratích 
vlastně holubi létají? Podle 
čeho se hodnotí?
Trati jsou různé délky. Začínají 
od 100 km. Nejkratší je z Brna, 
nejdelší pak z Oostende  (1 106 
km) a Bruselu (980 km). A jak 
rychle létají? Záleží samozřejmě 
na spoustě okolností. Počasí, 
větru, apod. Například při vy-
puštění holubů v Oostende  v 6 
hodin ráno, byl první zpátky už 
v 18.37 téhož dne. A hodnotí se 
samozřejmě délka trati v kombi-
naci s časem.

HN: Do kdy trvá  závodní 
sezóna? Kolik je vlastně tako-
vých závodů? Kdo určuje jaké 
závody budou a za jakých 
podmínek?
Závodní sezóna starých holubů 
začíná počátkem května, končí 
srpnem. Mladí holubi závodí 
zhruba od půlky srpna do konce 

září. Podmínky závodů určuje 
Ústřední svaz chovatelů poš-
tovních holubů, který má sídlo 
v Brně, a to včetně bodování 
a hodnocení. Ročně je zhruba 
20 závodů starých holubů a 5 
závodů mladých holubů. Ti létají 
kratší trati do 300 km.

HN: Kolik Vám takový koníček 
zabere času?
Denně se holubům věnuji ur-
čitě dvě, tři hodiny. Není to jen 
cvičení. Spoustu času zabere i 
příprava krmení. Při dnešních 
cenách si většina chovatelů 
nakupuje zob a zrniny. Sami si 
pak krmení pomíchávávají a 
doplňují.

HN: Do jakého věku mohou 
poštovní holubi závodit? 
Kolika se dožívají let?
Vesměs jsou nejlepší tři až 
čtyřletí holubi. Ale stane se, že 
vyhraje i holub třeba osmiletý. 
Dožívají se v průměru 15 let. Při 
závodech se také samozřejmě 
může stát, že se holub nevrátí 
vůbec. A nebo se naopak stane, 
tak jako mně, že se holub obje-
vil po třech letech.

HN: Váš nejcennější výsledek?
Určitě je to putovní trofej pro 
Nejlepšího chovatele poštov-
ních holubů Severní Moravy na 
super dlouhých tratích, kterou 
jsem získal v loňském roce.

Holubi přinesli
pohár do Hlučína

Výsledky a umístění
2004 1. místo Mistrovství dlouhých tratí, ESO DT 4,5, a 13
2005 1. místo MMDT a 1 3 ESO Severní Moravy
 ESO časopisu Poštovní holub
2006 MDT 13, kategorie sport C 1 a 5 místo
 1. místo v km za rok
2007 MMDT 5. místo, ESO Severní Moravy – 3. místo
 DT kategorie C – 5,13
 1 a 2 ESO MDT
 2. a 3. místo v km za rok, 1. a 16. místo v km za 2 roky
Vítěz soutěže O putovní pohár J. Hausoula a nejlepšího holuba 
na super dlouhých tratích Severní Moravy
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Starosta převzal ocenění

Biskupa Ostravsko-opavské diecéze Františka Václava Lobkowicze 
navštívila začátkem ledna delegace složená z členů Sboru dobro-
volných hasičů v Bobrovníkách. Skupina k duchovnímu zavítala i 
proto, aby mu popřála k jeho šedesátým narozeninám. 
S biskupem dobrovolní hasiči spolupracují dlouhodobě a u pří-
ležitosti oslav 75. výročí založení sboru v roce 1999 se Lobkowicz 
dokonce stal čestným členem sboru. „Nejedná se o členství 
papírové. Jsme v neustálém kontaktu. Nejen v písemném, ale i v 
osobním,“ řekl jeden z dobrovolníků.
Také proto hasiči biskupa navštívili v jeho ostravském sídle. „Do-
zvěděli jsme se mnoho zajímavého z pracovních i osobních aktivit 
Otce Biskupa,“ dodal hasič.

Hasiči na návštěvě u biskupaHasiči na návštěvě u biskupa

Cenu za inovaci ve veřejné správě převzal koncem ledna v Karlo-
vých Varech starosta města Hlučína David Maňas z rukou náměst-
ka ministra vnitra pro veřejnou správu, informatiku, legislativu a 
archivnictví Zdeňka Zajíčka. Město Hlučín získalo cenu za zavede-
ní elektronického systému vnitřní finanční kontroly, kterou ukládá
zákon. Město tímto krokem zajišťuje transparentnost finančních
toků, operací a nakládání s finančními prostředky.  Hlučín je
prvním městem, které v oblasti finanční kontroly úplně opustilo
komplikované „papírování“ a obíhání dokladů i úředníků. Veškeré 
tyto úkony byly nahrazeny elektronickým systémem, který jednak 
hlídá dodržování všech stanovených pravidel a zároveň téměř 
odstraňuje riziko vzniku chyb způsobených lidským faktorem. 

Ministerstvo soutěž vyhlašuje už tři roky. Soutěží se o tři typy cen. 
Dvě jsou udělovány za rozvíjení kvality ve veřejné správě: Organi-
zace zvyšující kvalitu veřejné služby a Organizace dobré veřejné 
služby. Třetím typem je cena za inovaci ve veřejné správě. 
V minulých letech ocenění dostal například ostravský magistrát, 
který zavedl elektronickou komunikaci mezi úřadem a obyvateli. 
Ti nyní mohou řadu záležitostí vyřídit ze svých domovů prostřed-
nictvím počítačů a nemusejí budovu magistrátu vůbec navštívit. 
V letošním roce bodovala v Karlových Varech hned čtyři města z 
Moravskoslezského kraje. Ceny si tam převzali i zástupci Karviné, 
Havířova a Orlové.                (jh)

Dvě závažné dopravní nehody 
se staly na přechodu pro chod-
ce v křižovatce ulic Opavská a 
Celní. V obou případech tam 
osobní vůz srazil chodkyni. 
Obě nehody od sebe dělilo jen 
několik desítek hodin. Infor-
moval o tom mluvčí opavské 
policie René Černohorský.
První nehoda se stala 6. února 
odpoledne. Řidič z Orlové na 
Karvinsku na přechodu srazil 
třiašedesátiletou ženu z Ostravy. 
Podle lékařů žena utrpěla těžká 
zranění a její léčení bude trvat 
nejméně osm týdnů.
„Řidič, který nebyl pod vlivem 

alkoholu, přiznal, že jel rychle. 
Uvedl, že rychlost se pohybova-
la v rozmezí od 60 do 70 kilome-
trů v hodině,“ dodal mluvčí.
Hned následující den dopo-
ledne policie na stejném místě 
zasahovala znovu.
Sedmačtyřicetiletý řidič se sna-
žil vyhnout střepům po dřívější 
nehodě, díval se na odstavená 
havarovaná vozidla a sám se 
nevěnoval dostatečně řízení. 
Nevšiml si osmasedmdesátileté 
ženy ze Vřesiny, kterou srazil. 
Zraněná důchodkyně skončila 
v péči lékařů ostravské městské 
nemocnice.

Dvě chodkyně sražené na přechodu

Strážníci řešili téměř 1600 přestupků
Téměř 1600 přestupků řešili v 
loňském roce hlučínští městští 
policisté. Během své služby 
chytali zločince i toulavé psy. 
Zasahovali v případech týrání 
zvířat, dopadli několik lidí, po 
kterých pátrala policie. Uvedl to 
šéf hlučínských strážníků Luděk 
Olšovský.
Celkem v Hlučíně slouží 17 
strážníků. „Z důvodu dlouhodo-
bých nemocenských se na vý-
sledné činnosti podílelo pouze 
12 z nich,“ vysvětlil velitel s tím, 
že celkový rozpočet Městské 
policie Hlučín za loňský rok pře-
sáhl částku 7,8 milionů korun. 
Strážníci udělením blokové po-
kuty vyřešili přibližně polovinu 
přestupků a od provinilců vyin-
kasovali pokuty ve výši 110.900. 
„Přestupky, které nešly vyřešit 
v rámci blokového řízení, byly 
předány k dořešení správnímu 
orgánu,“ vysvětlil Olšovský. 

Během roku 2007 strážníci 
odchytili čtyři desítky psů. 
Důvodem mohla být agresivita 
zvířat či fakt, že komplikovali 
dopravu. 
„Při páchání trestné činnosti 
jsme zadrželi a předali Policii 
ČR celkem 14 osob. Například 
se jednalo o zloděje, kteří kradli 
měděné okapy na budově Čes-
ké pojišťovny,“ uvedl velitel.
Strážníci také dopadli zloděje, 
kteří se vloupali do zaparko-
vaného automobilu či kradli v 
obchodech. 
Dalších devět lidí zadrželi a 
předali státní policii, protože 
byli v pátrání.
Ve třech případech řešili městští 
policisté týrání zvířat. Jednalo 
se o ryby, koně a psy. Čtyřikrát 
dopadli za volantem šoféra, kte-
rý řídil bez řidičského průkazu 
a v jednom případě byl řidič 
dokonce opilý.

Valentýnská škola
Svátek svatého Valentýna 
oslavili i žáci Základní školy Dr. 
Miroslava Tyrše. 
Od rána po škole pobíhaly 
Valentýnky v růžových hávech. 
U vrátnice byl každý pasován na 
čestného rytíře či rytířku lásky a 

valentýnská krabice se prohý-
bala pod množstvím zamilova-
ných psaníček. 
Oslavu svátku zamilovaných 
pak ukončila odpolední disko-
téka

Lucie Šinková

Díky odvaze rodičů, kteří věřili, 
že letos sníh napadne, a nad-
šení učitelů, že čtvrťáky naučí 
lyžovat, se po dvou měsících 
příprav na hory vyjelo. Kromě 
příjemného hotelu na Malé 
Morávce nás čekala vysněžená 
sjezdovka. A tak tři družstva 
– „Banáni, Oranje a Shrek(ci)“ 
pět dnů zvládala nástrahy lyžař-
ského vleku a úspěšně bojovala 

s gravitací. Po náročném pěším 
výstupu na Praděd, kde zrovna 
a jedině vládla paní Zima, přišlo 
překvapení, většina vyrazila 
na večerní lyžování. Expedice 
„Kopřivná“ se zdařila! Na konci 
čtvrtého dne se opravdu všich-
ni rozjeli do závodu se slalomo-
vými kužely. SKOL!

Mgr. L. Kolesová
ZŠ Hlučín - Rovniny

Expedice Kopřivná
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Měsíc knihy a Internetu
Jako každoročně i v letošním 
březnu nabízí městská knihov-
na dospělým návštěvníkům 
zdarma využít školení, které je 
zaměřeno na základy práce s 
Internetem. Zájemci o školení 
se zde mohou  naučit pracovat 
s elektronickou poštou i jak 
vyhledávat na internetu potřeb-
nou informaci. 
„Věříme, že zájem o toto školení 
projeví zejména starší genera-

ce a to vždy v pátek od 13-17 
hodin,“ řekla vedoucí knihovny 
Ludmila Rimlová.
Zájemci podle ní mají možnost 
objednat se na hodinovou lekci 
telefonicky prostřednictvím 
čísla 558 270 106 nebo na e-
-mailu knihovna@kc-hlucin.cz.  
„V rámci Března - měsíce knihy 
a Internetu mohou zájemci 
navíc využít 30 minut přístupu k 
Internetu zdarma,“ dodala.

Kladné ohlasy všech, kteří se 
zúčastnili loňské burzy knih 
Městské knihovny v Hlučíně, 
přiměly vedení knihovny uspo-
řádat druhou bezplatnou burzu 
knih. 
Ta se uskuteční se od  10. do 14. 
března vždy v době od 08:00 
do 17:00 hodin v prostorách 
Zámeckého klubu hlučínského 
zámku. „Knih vychází více než 
stačíme přečíst a představa, že 

jednou si konečně najdeme čas 
přečíst knížku, kterou jsme si 
odložili na později, je napro-
sto mylná,“ vysvětlila vedoucí 
knihovny Ludmila Rimlová.
Do výměnné burzy knih podle 
ní zájemci mohou nabídnout 
beletrii, knihy naučné i knihy 
pro děti.
 „Stejně tak si příchozí mohou 
knihu, která je zaujme, bezplat-
ně odnést,“ zakončila.

Bezplatná burza knih

Děti proti drogám a šikaně
Do dlouhodobého preventivní-
ho programu, který se zabývá 
vztahem dětí k drogám se zapo-
jili žáci Základní školy Generála 
Svobody. Program nazvaný Buď 
OK pořádá centrum primární 
prevence Renarkon Ostrava. 
Mladší žáci se například 11. 
února zúčastnili prožitkového 
programu zaměřeného na 
problematiku šikany. „V něm 
formou her zjistili, co všechno 
je považováno za šikanu a jak 
nepříjemná může pro šikano-
vaného být,“ vysvětlila Lud-
mila Hamplová, která ve škole 

působí jako metodik prevence 
negativních jevů.
O den později pak starší 
žáci diskutovali s lektorem o 
drogách. „Děti si uvědomily, 
že návykové látky jim mohou 
poskytnout jen velmi málo. Vzít 
jim však mohou hodně, někdy i 
všechno,“ doplnila Hamplová. 
Škola se podle ní v budoucnosti 
zapojí i do dalších podobných 
programů. Hned dalším bude 
dubnová návštěva stejného za-
řízení, kde se chlapci a děvčata 
zapojí do programu Hrou proti 
AIDS.

Osm řidičů nasbíralo 12 bodů

Počet přidělených bodů      1          2          3          4          5          6  
Počet potrestaných řidičů    505     609     304     173      78        58

Počet přidělených bodů      7          8          9        10        11        12
Počet potrestaných řidičů     80        21        8          7          3           8

Osm motoristů na Hlučínsku do 
konce loňského roku nasbí-
ralo za nejrůznější přestupky 
v dopravě 12 trestných bodů. 
Vyplývá to ze statistku hlučín-
ské radnice, pod kterou spadá 
celkem 15 obcí v okolí města. 
Bodový systém v Česku platí od 
1. července 2006.
Celkem během prvního roku 
platnosti bodového systému 
body dostalo 1854 motoristů. Ti 
spáchali víc jak 3100 přestupků, 
které se přidělením bodů tresta-

ly. Celkem je na stejném území 
registrováno 22.857 řidičů.
Nejvíce řidičů ke konci roku 
mělo dva trestné body. To se 
týkalo šesti stovek motoristů. 
Přidělením jednoho bodu 
bylo potrestáno 505 dalších. 
Motoristů, kteří předpisy na 
silnicích porušovali opakovaně, 
bylo naopak mnohem méně. O 
všech 12 bodů přišlo osm lidí 
a jen třem šoférů, do odebrání 
řidičského průkazu zbyl jediný 
bod.

Zpívané postní rozjímání
Ansábl kaMUFFláž z Brna 
vystoupí 15. března ve 14:00 v 
hlučínském farním kostele sv. 
Jana Křtitele. Tento komorní 
smíšený sbor tvoří studenti a 
absolventi Masarykovy univer-
zity. Spíše než o koncert půjde 
o zpívané postní rozjímání. 
V programu zazní skladby ze 

16., 17. a 20. století, které se 
vztahují ke Kristovu utrpení. 
Kromě děl dnes neznámých 
tvůrců doby renesance soubor 
uvede také dvě postní moteta 
francouzského skladatele Fran-
cise Poulenca nebo skladbu 
Abba Amen nedávno zesnulé-
ho Petra Ebena.

Puzzle turnaj v DDM
Tradiční turnaj ve skládání stavebnic puzzle se konal 22. ledna v 
hlučínském Domě dětí a mládeže. „Soutěžilo se ve skládání sta vel-
kých dílků. Účastníci byli rozděleni podle věku do kategorií, každý si 
vylosoval dva obrázky a skládal je na čas,“ řekla Veronika Hubáčko-
vá z DDM. Dodala, že na nejrychlejší čekaly diplomy a věcné ceny.

Na internetových stránkách 
Sdružení obcí Hlučínska 
www.hlucinsko.eu probíhá 
od 1. 1. 2008 do 31.12.2008 
fotografická soutěž„Hlučínsko
v pohybu“. Do soutěže se může 
zapojit každý fotograf - jediným 
omezujícím kritériem je pod-
mínka, aby snímky zaslané do 
soutěže, byly pořízeny v rámci 
regionu Hlučínska. Každý měsíc 
bude vyhlášeno jedno téma. Zá-
jemci o účast v soutěži mohou 

zaslat svou fotografii s popisem
místa na e-mailovou adresu 
uvedenou na internetových 
stránkách Sdružení obcí Hlučín-
ska. Návštěvníci internetových 
stránek pak budu hlasovat pro 
nejhezčí fotografii. Fotografové,
jejichž fotografie získají nejvíce
hlasů, získají drobné dárky.
Podrobnější informace o soutěži 
najdete na  webových strán-
kách www.hlucinsko.eu.

OŠKaRR

Hlučínsko v pohybu - fotografická soutěž
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Zápis dětí do mateřské školy
pro školní rok 2008/2009

 

MŠ Hlučín, Severní
19. března 2008 - středa od 9 - 11 a 

13 - 14 hodin
 

Přineste s sebou:
Rodný list a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.

 Ktitéria rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ - podle dané posloupnosti:
- děti posledního ročníku, před zahájením povinné školní docházky

- děti zaměstnaných rodičů
- v MŠ se vzdělává již starší sourozenec

- děti rodičů na mateřské dovolené, starající se alespoň o jedno mladší dítě
- děti rodičů nezaměstnaných

- děti na 4 hodiny denně /3 až 4leté - od 8.00 do 12.00hodin/
- děti 5-ti denní /mladší 3 let/

Přijďte i s dítětem, které bude mít možnost si pohrát v přítomnosti učitelky a seznámit se
s prostředím mateřské školy.

Přezůvky s sebou.

Vážení rodiče!

Mateřská škola HLUČÍN – CIHELNÍ, přísp.org.
zve Vás a Vaše děti k 

ZÁPISU pro školní rok 2008/2009
který se uskuteční

      19. března 2008 v budově MŠ  v době od 9.00 do 15.00
            S sebou si prosím přineste očkovací průkaz a rodný list dítěte

Těšíme se na  Vás!

Zápis dětí do Mateřské školy
v Hlučíně –Darkovičkách

pro školní rok 2008/2009
se uskuteční 18.3.2008 v době od 10.00 – 16.00 hodin.

Přineste s sebou rodný list a průkaz zdravotní pojišťovny dítěte.
Těší se na Vás učitelky MŠ.

Ráda bych touto cestou chtěla poděkovat pohřební službě DO-
MINUS za stoprocentně profesionální  a velice taktní přístup  při 
zařizování pohřbu mého tatínka. Způsob, jakým byl pohřeb veden 
zaslouží obrovské poděkování. Zároveň děkuji za celou rodinu 
všem známým za projev účasti a květinové dary. V neposlední řadě 
i kolektivu pani MUDr. Kazdové Jaromíry za péči věnovanou tak 
dlouho a těžce nemocnému tatínkovi. Nedá mi nevzpomenout 
Charitu v Hlučíně za obětavou výpomoc. Děkuji všem, manželé 
Hritzovi

Poděkování
Děkujeme panu faráři Františku Sehnalovi za vlídná a procítěná 
slova útěchy při posledním rozloučení s naší drahou, milovanou 
a nenahraditelnou maminkou, babičkou, prababičkou paní Marií 
Pfeiferovou. Děkujeme i panu kaplanovi za návštěvy a povzbu-
divá slova útěchy. Díky patří rovněž paní MUDr. Ondrušové a její 
zdravotní sestřičce.  Dík patří také pohřební službě pana Breuera za 
perfektně zorganizované služby a vstřícnost.

Dcera Ilona a vnuk Dorián s rodinou.

Středisko vzájemné pomoci 
opavské charity pořádá 

SBÍRKU ŠATSTVA
Vagon bude přistaven 14. a 15. dubna na 

nákladním nádraží ČD ve stanici Opava–Východ. 
Zájemci mohou přicházet v době od 08:00 do 

17:00. Zabalené do pytlů, tašek nebo krabic 
můžete přinést: ošacení, záclony, závěsy, péřové 

přikrývky i samotné peří), deky, spací pytle, 
lůžkoviny, utěrky, ručníky, košile, kabelky, batohy, 

školní tašky, obuv
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Volný čas v Hlučíně
Kulturní centrum Hlučín 
Ostravská 18, Hlučín
tel.: 595 043 397, pokladna 553 270 100
1. 3. | 20.00 | Maškarní ples – SDH
16. 3. | 17.00 | Jarní koncert  – evangelický 
kostel
21. 3. | 19.00 | Jožka Černý – koncert
26. 3. | 19.00 | Rozmarný duch – divadelní 
představení společnosti HÁTA
Hrají: Ivana Andrlová, Lucie Zedníčková, 
Marcel Vašinka, Mahulena Bočanová, Olga 
Želenská
1. 4. | 9.00 a 10.30 | O Růžence – divadelní 
představení pro MŠ a ZŠ
6. 4. | 19.30 | Mystery of the dance – irská 
taneční show
16. 4. | 19.00 | Miroslav Donutil

Kino Mír Hlučín
Ostravská 51a, Hlučín
Tel: 595 041 074 
1.3. | 17.00, 19.30 | Svatba na bit. poli
2.3. | 17.00 | Svatba na bitevním poli
Film ČR – komedie. MP od 12 let

7.3. | 19.30 | Já, legenda
8.3. | 17.00 a 19.30 | Já, legenda
Film USA – sci-fi, drama. MP od 12 let

9.3. | 15.00 | Pan včelka
Film USA – animovaný, komedie. MP

9.3. | 17.00 | O život
Film ČR – komedie. MP

14.3. | 17.00 | Alvin a Chipmunkové
Film USA – animovaný. MP

15.3. | 17.00 a 19.30 | Václav
16.3. | 17.00 | Václav
Film ČR – komedie. MP

16.3. | 15.00 | Kouzelná romance
Film USA – pohádka. MP

21.3. | 19.30 | Na vlastní nebezpečí
22.3. a 23.3 | 17.00 | Na vlastní nebezpečí 
Film ČR – thriller. MP

29.3. | 17.00 a 19.30 | Soukromá válka 
pana Wilsona
Film USA – politický, komedie. MN

30.3. | 15.00 | Říše hraček
Film USA – komedie, pohádka.  MP

Připravujeme na duben
5.4. – 6.4.  Pokání
7.4. – 8.4.  Nejkrásnější hádanka

15.4. – 16.4. Sweeney Todd: Ďábelský 
holič z Fleet Street
18.4. – 19.4. Rambo do pekla a zpět
26.4. – 27.4. Asterix a Olympijské hry
29.4. – 30.4. O rodičích a dětech

Muzeum 
Do 20.4.2008 trvá výstava Svět karetních 
her - sbírka Aloise nasadila.
11.4. | 17.00 | Karetní večer v zámeckém 
klubu

Dům dětí a mládeže Hlučín
Zámecká 6, 748 01  Hlučín, 595 041 156
e-mail: ddmhlucin@seznam.cz
www.ddmhlucin.zde.cz 

5.3. | 13.00 | Recitační soutěž - okrskové 
kolo celostátní přehlídky dětských recitá-
torů, určeno žákům ZŠ

8. 3. | od 14.00 | Velikonoční dílna pro 
děti, mládež a dospělé, malování kraslic, 
pletení pomlázky, výroba jarního přání a 
věnečku. S sebou přezůvky a 4 vyfouknutá 
vajíčka, cena 80,- Kč, přihlášky a platba 
předem v DDM - Veronika Hubáčková, tel.: 
595 041 156

15. - 16. 3. | 13.00 | Nový rok 5 Království 
Malachut - dobré jídlo, akce, ohňostroj, 
cena: 150,- Kč, přihlášky v DDM Hlučíně, 
více info na: www.malachut.org

29.3. | 14.00 | Malování na hedvábí pro 
děti, mládež a dospělé, základní kurz mal-
by na hedvábí, výroba originální hedvábné 
vitráže, s sebou: přezůvky, fén, tmavé 
bavlněné tričko na savové zdobení, cena: 
80,- Kč, přihlášky a platba předem v DDM 
- Veronika Hubáčková, tel.: 595 041 156

DDM Hlučín vyhlašuje fotografickou soutěž
DEN ZEMĚ VE FOTOGRAFII
pro děti, mládež a dospělé -  soutěž 
je vhodná pro amatérské fotografy. 
Fotky jara, stromů, přírody... v libovolném 
formátu (od 10x15 cm) zasílejte na adresu: 
DDM Hlučín, Zámecká 6, 748 01 Hlučín, a 
to  nejpozději do 15. 4. 2008.
Přejeme fotografům hodně štěstí. 
Dne 22. 4. 2008 v 17.00 proběhne v DDM 
vyhodnocení soutěže a zahájení výstavy.

Sportovní hala
Basketbal
1.3. | 9.00 | OP U16
Hlučín – Orlová
8.3. | 9.00 | OP U20
Hlučín – Lipník n. Bečvou

14.5. středa
Komorní orchestr B. Martinů + V. Kunt 
- flétna
Kohout: Sinfonie f, Zach: Koncert pro 
flétnu, Benda: Koncert: G pro flétnu,
Martinů: Partita pro smyčce, Dvořák: 
Serenáda op. 22

15.5. čtvrtek
Z. Bruderhans – recital skladeb pro 
flétnu bez průvodu
Jolivet: Incantation č.1 a 4, Hindemith: 
Acht Stucke, Telemann: Fantasie č. 1 - 6, 
Rychlík: 4 Partit, Marais: Les Folies d´ 
Espagne

16.5. pátek
Flétnová soutěž – 1. kolo

17.5. sobota 
C. Levine: Ferneyhough. Medek, Scelsi, 
Srnka, Harada, Mantovani, Kavashima

17.5. sobota*
Z. Bruderhans + J. Tůma
[flétna + kladívkový  klavír]
Mozart, Donizetti, Haydn, Schubert

18.5. neděle
Flétnová soutěž – 2. kolo

19.5. pondělí 
Recital F. Bellon, V. Kunt + D. Wiesner, 
klavír: Devienne, Taffanel, Walckiers,
Jolivet, Caplet, Ibert, Bellon, Gaubert  

20.5. úterý 
Finále flétnové soutěže

21.5. středa
C. Hoitenga – Moderní flétna bez
průvodu
Saariaho, Koszaghy, Grosskopf, Kondoh, 
hoitenga

21. a 22.5.
L. Mitchell + M. Knoop koncert pro školy

23.5. pátek
L. Mitchell + M. Knoop – recital [mj. 
Lucký, Feld, Boulez] 
Bowmann, Rojko, Boulez, Lucký, Feld

24.5. sobota
M. Knoop – klavírní recitál

Finnissy: Folklore III, Brahms: Sechs 
Klavierstucke, Beethoven: Sonáta op 109, 
R. Barrtett: Tackt

25.5. neděle
Komorní orchestr B. Martinů + L.  
Mitchell – flétna
Britten: Simple Symphony, Haydn: 
Flétnový koncert D, A. von Webern: 
Pět kusů op. 5, Bartók. Divertimento

28.5. středa
Haendel: Sonáty pro flétnu a continuo
e, g, G, a, h 
Rejcha: Variace na Mozartovo téma, 
Mozart: Flétnový kvartet C
Z. Bruderhans, J. Tůma, P. Hejný,  V. Kunt 
a členové Apollon Quartet  
 

29.5. čtvrtek 
Haendel: Sonáty pro flétnu a continuo
a, h, a, C, e 
Fils: Tria [fl, vln, cello], Mozart: Kvartet
A-dur
Z. Bruderhans, J. Tůma, P. Hejný,  V. Kunt 
a členové Apollon Quartet

30.5. pátek 
Bach: Sonáta G pro 2 flétny, Sonáty pro
flétnu a continuo E, e
Mysliveček: Tria, Mozart: Kvartet D- dur
Z. Bruderhans, J. Tůma, P. Hejný,  V. Kunt 
a členové Apollon Quartet

31.5. sobota*
Z. Bruderhans + J. Tůma [fl. + cembalo]
Bach: Sonáty pro flétnu a cembalo

1.6. neděle
Pocta Bachovi/Bachům  J. Tůma – varha-
ny, Z. Bruderhans – flétna
Varhanní skladby J.S. Bacha, Tůma: 
Improvisace na téma flétnové sonáty
C.P.E. Bach: Sólosonáta pro flétnu, J.S.
Bach: Partita pro sólovou flétnu

Koncerty začínají v 19.30 hod. Další 
informace budou uveřejněny v dubno-
vém čísle Hlučínských novin.  Změna 
programu a účinkujících vyhrazena.
Ředitelka festivalu: Radmila Kotterbová
Umělecký ředitel festivalu: Profesor 
Zdeněk Bruderhans

* Všechny koncerty probíhají v Hlučíně, 
koncerty označené * probíhají v Bolaticích 
a Kravařích

IN BONA FIDAE II.
MEZINÁRODNÍ FLÉTNOVÝ FESTIVAL HLUČÍN 2008

ÚČINKUJÍ:
Flétna:
Florence Bellon [Francie]
Camilla Hoitenga [USA/Německo]
Carin Levine [USA]
Profesor Zdeněk Bruderhans [ČR/Aus-
trálie]
Docent Václav Kunt
Lewis Mitchell [Austrálie/UK]

Klávesové nástroje:
Mark Knoop [Austrálie/UK] – klavír
Docent Jaroslav Tůma – cembalo, kladív-
kový klavír, varhany
Daniel Wiesner – klavír
Smyčce:
Petr Hejný – viola da gamba
Apollon Kvartet
Komorní orchestr Bohuslava Martinů

Přivítali jsme:
Marie Krátká
Alžběta Hranitzká
Tereza Hrubá
Leontýnka Řezáčová

Jubilanti:

Štěpánka Ostárková *1914
Josef  Rybár *1915
Marie Šenkeříková *1918
Gertrud Stuchlá *1921
Alžběta Dostálová *1922
Valter Pchálek *1926
František Parma *1928
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  „Jsem sama, uprostřed noci se svými vzpo-
mínkami.
  Jeden moudrý člověk kdysi řekl, že vzpo-
mínky jsou jediným rájem, z něhož nemů-
žeme býti vyhnáni. A já denně tímto rájem 
vzpomínek procházím. Kladu si otázku. Byl 
to ráj, nebo peklo?
  Byl velmi krásný horký letní den, pátek 
28.července Léta Páně 1933. Říkalo se, že 
je 38 stupňů C. Tenkrát neměly všechny 
domácnosti teploměry.
  Na věži hlučínského kostela zvonily podle 
křesťanského zvyku poledne.
 V malém městě Hlučíně, ve Slezsku a hlavně 
na hlučínském rynku, na kterém bylo 
většinou velmi rušno kvůli krásné veliké 
kašně a čtyřem kaštanům, které ji lemovaly 
a kam měšťané chodili pro vodu,  dnes kvůli 
velikého horka bylo pusto.
  Na ulici „Pode-zdí“, hned první ulicí za hlu-
čínským rynkem v domě mojí prababičky 
připravovala  teta Amálka s mojí maminkou 
páteční oběd.
  Celý dům byl prosycen vůní houbové 
polévky. Jako druhý chod byly bramborové 
šišky s mákem.
  Mamince v poslední fázi těhotenství 

nebylo u rozžhavených kamen zrovna moc 
dobře.
  Teta Amálka prostírala stůl k pátečnímu 
obědu. Naše rodina byla katolická, vždy 
před obědem se všichni pomodlili. Jídlo 
připravovala teta Amálka opravdu s velikou 
láskou. Byla typem opravdové hospodyně.A 
také bylo slušné jídlo pochválit a poděkovat 
za ně.
  Dnes nevím byl-li tento pátek šťastný nebo 
méně šťastný.
  Po dobrém obědě bylo v každém hospo-
dářství zvykem a nutností jít za svou prací. 
Bylo období, kdy se sklízelo seno. Kdo měl 
ruce a nohy, musel se zapojit. Tak zněl auto-
ritativní příkaz  prababičky.
  Nikdo se neodvážil vnést jakoukoliv při-
pomínku. Všichni se odebrali za svou prací.  
Mezi  nimi byla i moje maminka. I ve vyso-
kém stádiu těhotenství se nechtěla vyhnout 
své povinnosti. 
  Zkušeným zemědělcům šla i v horkém 
červencovém počasí práce od ruky.
  Když už téměř bylo seno na vůz naloženo, 
přišla ta chvíle, kdy jsem se začala hlásit o 
své místo na zemi. Maminka práci nedokon-
čila. Všichni na louce věděli, co je důležitější. 

Seno 
na 

louce, 
nebo 

nový člen 
rodiny. Při ruce byl 
pouze jednokolový trakař. Rodičku 
na něj naložili a odvezli domů. Přes veliké 
porodní bolesti se maminka chovala velmi 
statečně.
  Jsme v Hlučíně, porodnice  daleko. Důležité 
bylo co nejrychleji sehnat porodní bábu. U 
nás na Hlučínsku se jí říkalo „Hebama“.
  V tuto dobu u nás působila paní Mušálko-
vá. Byla nejen dobrým porodníkem s velikou 
praxí, ale i raritou v celém okolí. Kočár vymě-
nila za motocykl. Kolik žen tehdy jezdilo na 
motorce? 
  Za pomoci prababičky jsem se narodila.
  Byl pátek, tři hodiny odpoledne a zvon 
na věži hlučínského kostela podle tradice 
zvonil na vzpomínku úmrtí Ježíše Krista, jak 
to bylo zvykem.
  Prababička všem oznamovala narození své 
pravnučky a viděla v tom nějaké znamení.
  Podle křesťanského zvyku mi udělala křížek 
na čelo a pronesla: „Ta děvucha bude mít 
těžký život, ale Pán Bůh jí pomůže“.
   A  jsem tady. Po babičce z otcovy strany 
jsem dostala jméno Anna a po prababičce 
Ludmila.             Pokračování příště

Čtení na pokračování: Vzpomínky malé Anny
Vážení čtenáři, 
v příštích vydáních Hlučínských novin vám budeme postupně představovat knihu rodačky z 
Hlučína Anny Hamplové - Gajdečkové s názvem Vzpomínky malé Anny. Věříme, že ti starší se 
při čtení také ponoří do vzpomínek a ti mladší poznají, jak se žilo na Hlučínsku před válkou, 
během ní i v letech následujících.

Naučte se německy
Sdružení Slezsko - německých 
přátel Hlučínska pořádá pro zá-
jemce kurzy německého jazyka. 
Vyučují pedagogové Filozofické
fakulty Ostravské univerzity. 
Vyučování probíhá v učebnách 
v budově sdružení v Hlučíně. 
Nabízí možnost výuky němčiny v 
těchto kurzech:
Kurz pro maturanty, kurz pro 
středoškoláky, kurz pro vysoko-
školské studnty, kurz pro ZŠ, kurz 

pro dospělé, Schola ludus a Dívčí 
kroužek lidových i moderních 
tanců.

Přihlášky a další informace v 
kanceláři:

Sdružení Slezsko - německých 
přátel, Hlučín, Zahradní 24
tel.: 595 043 031, 605 737 788, 
osobně út - čt od 10 - 16 hod. 
E-mail: marietara@seznam.cz



ŘÁDKOVÁ SOUKROMÁ INZERCE (kupóny v Informačním centru Hlučín)
 Pronajmu nebyt. prostory v centru Hlučína 25m2. Tel.: 608 282 278
 Vyměním dr. byt 3 + 1 na  Rovninách za 2 + 1 na Rovninách. Tel.: 604 691 030
 Koupím v Hlučíně stav. pozemek, cenu respektuji. Tel.: 603 772 774
 Půjčky od 10 000 do 100 000 pro pracující, důchodce i na mateřské. Tel.: 604 157 368
 Pronájem trubkového lešení a podlážek. Tel.: 776 204 142
 Prodám chatu na Vinohradech, ve staré části. Tel.: 774 568 899

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

Máte nevýhodný úvěr se zástavou nemovi-
tosti na krátkou dobu? Hrozí Vám dražba? 
Vyplácíme exekuce nebo přeúvěrujeme až na 

20 let.  Nemusíte prokazovat příjmy, registr nás 
nezajímá. Ostrava 737 445 411

 
Hotovostní úvěry do 400 000 Kč

s příjmem z nebankovního sektoru. Rychlé půjčky 
do 50 000 Kč i na soc. dávky, mat.dov.,

péče o osobu blízkou a jiné. Ostrava 737 445 411

Prémie
pro liščata

od 1. 2. do 31. 5. 2008

Uzavřete smlouvu o stavebním spoření 
pro své dítě do jednoho roku věku a 

ušetříte až  3000 Kč
Bližší informace:

pošta Hlučín
Váš finanční poradce:

M. Poláková, tel. 603201407

4.4. – KD Bílovec

6.4. – KD Hlučín
17.4. - KD Trisia Třinec

18.4. – Kino Vesmír 
Ostrava

19.4. – DK Poklad Ostrava-Poruba
25.4. – DK Orlová

27.4. – Kino K3  Bohumín
5.5. – KD Vratimov-kino

7.5. – DK Akord Ostrava-Zábřeh

Předprodej vstupenek v obvyklých
místech jednotlivých kulturních zařízení.

 v Hlučínských novinách
 volejte  732 736 468INZERCE

U Stadionu 4, Hlučín (směr silo)
Po – Pá: 8.00 – 18.00 hod

So: 8.00 – 12.00 hod
Tel.: 605 937 531, 605 161 372

Zahradnictví Michňa

S FORM, spol. s r.o.
ČSA č. 1, 748 01 Hlučín

tel.: 595 043 258
602 580 304

 
přijme

 
SOUSTRUŽNÍKA

- FRÉZAŘE

realizace a údržba zahrad
řez živých plotů a
ovocných stromů

prodej: okrasných dřevin, 
ovocných stromů a keřů, 

hnojiv, zahradních substrátů, 
postřiků a semen
jabloně od 80,- Kč

thuje 60 cm od 60,- Kč




