
Ustanovení § 47 aktualizovaného Zákona
č. 200/1990 Sb., o přestupcích umožňuje
podle odstavce 1 písmene h) uložit pokutu
do výše 50 000 korun tomu, kdo neoprávně-
ně založí skládku nebo odkládá odpadky 
a odpady mimo vyhrazená místa. 

Odpadem se rozumí movitá věc, která se
pro vlastníka stala nepotřebnou a vlastník se

jí zbavuje s úmyslem ji odložit. Každá věc,
uložená mimo popelnici či kontejner je na-
plněním skutkové podstaty přestupku a fy-
zickou osobu, která tak učiní, lze potrestat
pokutou.

Tolik strohá řeč paragrafů. Stručně a jas-
ně. Je-li někdo přistižen a je-li mu svědecky
dokázáno, že vyrobil černou skládku, bude
po zásluze potrestán pokutou. I jeden počů-
raný slamník pro chudé, opřený o popelnici
je nepatřičný skutek. Tak stanoví zákon.

Proto NIC neodkládejte u popelnic. Za-
městnanci OZO Ostrava nemají ve své pra-
covní náplni sbírání nadbytečných výdobyt-
ků civilizace. K tomu je určen Sběrný dvůr
na Rybářské ulici (poblíž Kauflandu) a ten
zdarma odebere cokoliv, co chcete vyhodit.
Ó, jak snadné! 

Snad se po vánočních svátcích, dnech ra-
dosti a lásky nebudou po cestách a chodní-
cích povalovat prázdné krabice, použité
stromečky a staré „bebechy“. Kéž by nám
odpadky nehyzdily Ostravu.

Příjemné Vánoce a děkujeme Vám, že bu-
dete udržovat a hlídat pořádek i v roce 2004. 

Jiří Jezerský
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NAŠI JUBILANTI
JEJICHŽ ŽIVOT SE PŘIBLIŽUJE K OBDIVUHODNÝM

DEVADESÁTI A VÍCE LETŮM:

Do dalších let přejeme hlavně hodně zdraví a dny naplněné radostí a štěstím.

Oldřich Lacheta
Marie Fridrichová

Anna Ciborová
Miroslava Stařická

Josef Vrubl

Štěpánka Tichá
Anna Svačinová

Vlasta Steffanová
Anežka Skočeňová

František Fojtů

Marie Lapišová
Bohumil Gasnárek
Marie Janáčková
Antonín Zdráhal
Otilie Pischová

PF 2004
Naši milí čtenáři,
co Vám přejeme
do nového roku? 
Hodně zdraví, štěstí,
spoustu pohody
a slunných dnů,
mnoho každodenních
radostí a žádné starosti.
Ať se zkrátka máte moc
dobře a plní se Vám
všechna přání 
Vám přeje

Redakce

Seznam jubilantů - prosinec 2003

Vánoční bohoslužby
Jako každoročně, tak i v letošním roce bu-

dou Vánoce slaveny bohoslužbami v chrámu
Panny Marie Královny v Ostravě-Marián-
ských Horách. Na Štědrý den 24. prosince se
bohoslužba koná ve 22.00 hodin. Bude při ní
zpívat chrámový sbor pod vedením ing. Pav-
la Štěpána za doprovodu orchestru Českou
mši vánoční „Hej mistře“ od Jakuba Jana
Ryby.

Ve dnech 25. a 26. prosince se bohosluž-
by konají v 7 a v 10 hodin. Odpoledne od 14
do 18 hodin se pak můžete přijít do kostela
podívat na Betlém.

Předvánoční prodej
Od 15. 12. do 23. 12. 2003 na Mari-

ánském náměstí u bývalé prodejny 
obuvi bude probíhat prodej tradič-
ních vánočních výrobků jako jsou
svícny, kytice, chvojí a jmelí.

Vánoční kapři se budou prodávat
od 19. do 23. prosince v době od 8.30
do 16.00 hod. na kraji ulice Bendlo-
vy a před supermarketem BAU-
MAX.

V období vánočních svátků se v centru
města pohybuje velká spousta lidí snažících
se sehnat vhodný dárek pro své blízké, což
přitahuje pozornost různých kapsářů a zlodě-
jíčků, kteří chtějí využít lidské nepozornosti
ve svůj prospěch.

Městská policie Ostrava proto přijímá 
v těchto dnech bezpečnostně preventivní
opatření, sloužící k zamezení této trestné
činnosti. V centru města bude navýšen počet
hlídek, které se budou pohybovat v místech 
s předpokládaným vyšším nápadem trestné
činnosti, například v okolí bank, pošt, spoři-
telen, parkovišť a velkých obchodních center.

Rovněž bude přijato opatření, které má
pomoci zvládnout plynulost silničního pro-
vozu v centru města. Strážníci budou upo-
zorňovat řidiče na možnosti parkování 
v podzemních garážích a záchytných parko-
vištích. 

Zvýšená pozornost bude věnována také
znečišťování veřejného prostranství a neo-
právněnému záboru veřejného prostranství,
například stánkovým prodejem.

Všechna přijatá opatření budou probíhat 
v úzké spolupráci s Policií České republiky a
podle aktuální situace se mohou ještě rozšířit.

V okrajových částech města, na jejímž 
území se nacházejí lesní školky, bude pozor-
nost věnována také krádežím vánočních
stromků.

Přes všechna tato opatření by si však li-
dé měli dávat velký pozor na své osobní vě-
ci. Pootevřené kabelky a volně položené
předměty v zaparkovaných vozidlech láka-
jí zloděje, a to nejen ve vánočním období.

Městská policie Ostrava přeje všem ob-
čanům šťastné a veselé prožití vánočních
svátků a mnoho úspěchů do nového roku. 

(ZL)

Předvánoční opatření
městské policie

Na Vánoce a vše co je s nimi spojené
se asi nejvíc těší děti. Abych se do-

zvěděla, jaká jsou jejich tajná přání, zašla
jsem přímo za nimi do Křesťanské mateř-
ské školy v Mariánských Horách.

Přivítala mě krásně vyzdobená třída,
vždyť je čas adventu a navíc se ten den če-
kal příchod Mikuláše. Děti způsobně sedě-
ly u svých stolečků a velmi ochotně odpo-
vídaly na mé všetečné otázky.

Co si tedy ony nejvíce přejí najít pod stro-
mečkem? Tak třeba Patrik byl moc hodný 
a tak doufá, že tam nalezne velké auto na 
ovládání. Eliška si moc přeje postýlku a se-
dačku pro panenku a Barborka zase touží po
veliké panence. Vendulka je zcela zaujata
svými Barbienkami a tak doufá, že jí Ježíšek
přinese kuchyňku a talíře pro své panenky,
aby jim mohla upéct koláčky. Lucinka se
připojila, že ona by ráda Barbie a Kena a ješ-

tě velký hrad pro oba. Denis se skromně 
usmívá, jemu prý stačí auto…

Rozzářené dětské oči… Tak nádherný
dětský pohled, plný touhy po splněném
přání. Snad budou vyslyšena.

Paní učitelky mi prozradily, že děti zapa-
lují svíčky v adventním věnci a také připra-
vují v každé třídě tzv. vánoční dílny. 
V nich vyrábějí společně s rodiči vánoční

ozdoby, zdobí perníčky a pečou vizovické
pečivo. K tomu jim hrají koledy a ty si po-
tom také společně zazpívají.

V mateřské škole nechybí ani vánoční
strom, na který si každé dítě přinese svou
vlastní ozdobu. Je společný pro všechny 
a najdou pod ním krásné hračky, které kaž-
doročně nadělují sponzoři.

Děti letos půjdou připravit krásné Váno-

ce i ptáčkům v parku M. Horákové. Tuto
akci pořádá občanské sdružení Vita a na
stromy se věší krmení pro malé opeřence.
Aby ty nejstarší děti pochopily smysl Vá-
noc, přichází k nim každoročně i místní fa-
rář a povídá si s nimi o jejich smyslu.

Po Vánocích na Tři krále pak děti spo-
lečně navštíví náš chrám Panny Marie Krá-
lovny. (TK)

Vánoce milují všechny děti
Poznamenejte si!

Pokud se chystáte koncem prosince něco
vyřizovat na naší radnici, pak si zapište, že po-
sledním úředním dnem tohoto roku bude pon-
dělí 22. prosince s obvyklými úředními hodi-
nami, tj. od 8.00 do 17.00 hodin (polední pře-
stávka je od 11.30 do 12.30 hod.). Prvním 
úředním dnem roku 2004 je pondělí 5. ledna.

Ve dnech 23., 29. - 31. 12. 2003 a 2. 1.
2004 je radnice pro veřejnost uzavřena.

Redakce

NA POSLEDNÍ CHVÍLI

OZO informuje
Odvoz a zpracování odpadu Ostrava

vánočně informuje občany Ostravy, te-
dy i občany Mariánských Hor a Hul-
vák, že bude provádět svoz použitých
vánočních stromků v případě, že je na-
jde opřené o popelnice. Hurá!

Občané by měli vědět, že si OZO po-
souvá pracovní dobu tak, aby soboty
konce roku 2003 byly pracovní.

OZO dispečink má telefonní číslo
596 133 186. (Jez.)

Přechody
pro chodce

Veřejnoprávní média by měla mít ve svém
popisu práce (když už ten anachronismus
platíme ať ho sledujeme nebo ne) informace,
které jsou pro nás, občany, životně důležité.
Měla by upozorňovat na „věci“, kdy jde do-
slova „o život“. Něco na způsob OŠM - ob-
čanského školení mužstva. Vždyť už máme
TV (televizní) nalejvárnu podle toho, jak je
který politik či „nezávislý“ odborník (třeba
p. Pehe) oblíbený u nezávislých TV redakto-
rů a angažovaných intelektuálů. Ale to jsem
kapánek odbočil.

Vzrůstá počet nehod, zranění, úmrtí na
přechodech pro chodce. A proto se ptám:
slyšíme každý den z televizní bedny, jak
chodit po zebře? Chodci i automobilisté?
Vtlouká nám někdo do hlavy znění doprav-
ního předpisu, který platí od doby, kdy Hon-
za Spacák bojoval za svobodu slova ve velí-
ně? Vědí babičky a dědečkové i děti školou
povinné, že na silničním přechodu nemají
chodci absolutní přednost? Vědí automobi-
listé, že musí zastavit, když noha chodce
vstoupí po bílých čárách do vozovky? 

Nezapomněli řidiči, že po městě se jezdí
vpravo a padesátkou, ať se nám líbí nebo ne?
Že za volantem se nepije… A fůra dalších,
veřejnoprávních informací by nám, zapo-
mětlivým, měla být připomínána od rána do
večera. Pak se možná smířím s vyšším mě-
síčním poplatkem (daní za koupený televi-
zor) do pokladny odborářů z Kavčích Hor. 

Jiří Jezerský

Jak se rozhodnout?
Každý měsíc zveřejňujeme v našem

Zpravodaji jména jubilantů, kteří bydlí 
v našem obvodu a dožívají se úctyhodných
90 a více let. Jsme vedeni jediným: popřát
těmto lidem vše nejlepší do dalších let a vy-
jádřit jim touto cestou naši úctu k nim.

Redakce však obdržela dopis od rozho-
řčeného občana, který nás žádá, abychom
jména jubilantů neuveřejňovali a píše 
o urážkách na hlavy seniorů… Nechci zpo-
chybňovat pravdivost dopisu, ale… Napíše-
te mi jubilanti, naši senioři, kterých se tato
přání týkají, zdali se vaše jména mají i na-
dále otiskovat? Za vaše názory děkuji. 

(TK)

Kresby: Jindřich Oleš

Výstava v knihovně
Až do 16. ledna probíhá v knihovně

na ulici Jiřího Trnky v Ostravě-Mari-
ánských Horách výstava kamenných
plastik a olejomaleb Mira Požara. Vyu-
žijte chvilek volna a přijďte se potěšit
krásou uměleckých děl.

I to je přestupek
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Naše soutěž
Uhádnete, na co právě myslí Josef Dvořák coby Hadrián 

z Římsů? Nejvtipnější odpověď zveřejníme a odměníme.
Své odpovědi zasílejte na adresu redakce, která je uvedena 
v tiráži Zpravodaje.

Ať všichni vědí,
jak si naše

školka hraje!
Nač máš draka, na parádu?
Kdepak, spěchám na drakiádu!

A kde je to maličký?
Na hřišti, u naší školičky!

Sejdou se tam od nás všechny dětičky.

Počasí nám přeje,
u srdíčka nás to hřeje.

Dokonce i vítr fouká,
kde-kdo na nás z okna kouká.

Nečekáme, jaké fraky,
rozbalíme svoje draky.

A pak, milí přátelé,
běháme už vesele.

Vysoko, až nad oblaka, 
chceme pouštět svého draka.

Za chvíli na našem hřišti,
drak za drakem jenom sviští.

Přišli tatínkové i maminky, 
někdy celé rodinky,
nikdo nesledoval hodinky. 
Když jsou šťastné jejich děti,
ať si ten čas klidně letí.

Každý s drakem zápolí,
nic ho přitom nebolí.

Bylo nás tam plné hřiště,
sejdeme se zase příště.

Ale všechno pěkné jednou končí,
a tak se děti s draky loučí.

Nedivte se tomu,
nikdo nechtěl jíti domů.

Naše paní učitelky,
byly pilné jako včelky.

Dostali jsme sladkosti a medaile,
dobře se nám domů jde.

Večer ve své postýlce
šeptat budem mamince:
Bylo to moc prima,
nebyla nám ani zima.

Dnes už draka dáme spát,
necháme si o něm zdát.

Květuše Šurychová,
MŠ Zelená 73A

Vánoční zvyky
a tradice aneb

Jak to bylo dřív
Vánoce byly v minulosti nejvýznam-

nějším svátkem, vedle Velikonoc. Jejich
význam podtrhuje skutečnost, že Vánoce-
mi začínal ve středověku rok - to zname-
ná 25. prosincem.

Tyto svátky odrážejí jednak předkřes-
ťanské zvyky - oslavy slunovratu (Krat-
čun), jednak připomínají významnou 
událost narození Ježíše Krista.

Štědrý den
Dům musel být uklizený a čistý. Svět-

nice byla vyzdobena. Jako ozdoby slouži-
la především chvojka respektive „zelení“
(jedlové nebo borovicové větve), která se
připevňovala nad stůl, případně nad dve-
ře. Malé chvojky se dávaly do džbánů či
jiných nádob a byly zdobeny. Vedle
chvojky se uplatňovaly i klasy a makovi-
ce. Co se týče ozdob, používalo se co by-
lo doma dostupné - slaměné ozdoby, su-
šené ovoce, ořechy, bukvice, sušené hou-
by a perníky. V průběhu 19. století se ob-
jevily i papírové ozdoby. Ve světnici ne-
směly chybět ani jesle - znázorňující Je-
žíška v chlévě, případně se vedle kolébky
objevovaly figurky Panny Marie a svaté-
ho Josefa. Jesličky byly zdobeny jehli-
čím, slámou a senem. Pokud jesličky by-
ly zaneseny do panoramatu Betléma, ho-
voříme o betlému. V betlému nesměli
chybět Tři králové, betlémská hvězda
(kometa), stádo s pasáčkem, případně
zbíhající se lidé. Vánoční stromek nepat-
řil k původní výzdobě. Na vesnici zdo-
mácněl až během 19. století.

V kuchyni se připravovala štědrá veče-
ře. Na Dačicku a Moravskobudějovicku
chodil po vesnici pastýř a rozdával chvoj-
ky posvěcené po posledních rorátách
(ranní mše po neděli adventní). Odříkával
přání, přál dobytku i polím hojného pože-
hnání. Po chvojce hodil pod stůl, kterou
hospodář těsně před zahájením štědré ve-
čeře strčil do chléva. Za chození dostával
pasák vejražkový koláč nebo bochník
chleba a dvougroš. Ten proto, aby nepo-
sílal do chléva čarodějnice. Jakmile
pastýř obešel ves, zašel do pastoušky pro
bič a trubku, aby kluky s chomouty 
a zvonci vystrkoval z chalup a honil je,
čímž symbolizoval honění stáda do Bet-
léma. To bylo provázeno hlasem trubky,
zvoněním zvonků a nářkem dětí, ať již 
úmyslným nebo neúmyslným.

Když se náves uklidnila, chodila pastý-
řova žena s nůší, do které sbírala koláče 
a jablka.

Rovněž lidé vyhlíželi první světlo.
Kdo je první rozsvítil, ten měl přivolat
požár. Kdo je rozžal za pastýřova honění
stáda, svolával blechy a jinou nečistotu.

Chasníci se naopak pohlíželi po první
hvězdě. Podle toho, odkud první hvězda
vystoupila, věstili chasníci směr příchodu
svých vyvolených. Naopak děvčata měla
očekávat příchod svého milého z té stra-
ny, odkud uslyšela poprvé štěkot psa.

Když se již venku stmívalo, začali lidé
rozsvěcovat světla ve světnici. Přitom ale
museli mít na paměti, že jejich stín ne-
směl být krátký, neboť to věstilo brzkou
smrt.

Před vlastní večeří se dům pokropil
svěcenou vodou a hospodářské stavení se
vykuřovalo kadidlem (na Bystřicku). Ka-
didlo potom hospodář zahrabal pod nej-
ušlechtilejší strom.

Před večeří museli být všichni umytí.
Počet sedících musel být sudý, protože
když nebyl, tak měl někdo z nich zemřít.
Hospodyně se nesměla hnout od stolu
(aby se slepice necouraly a nezanášely).
Všechno jídlo se mělo donést najednou.
Na Velkomeziříčsku se dbalo, aby nikdo
neseděl čelem ke dveřím.

Štědrovečerní jídlo:
Předkrm: kousek vánočky, ořechy, ja-

blka.
Polévky: čočková, hrachová, houbová,

kroupová, rybí, kmínová se žemlí.

(Pokračování na str. 3)

Adam Čermák začal závodit v pěti letech
na závodech minikár. Jde o jízdy na káře bez
motoru z kopce dolů mezi kužely. Několik
kopců vyhrál na Moravě a dotáhl to až na
Mistrovství České republiky. V sedmi letech
v roce 2000 začal jezdit Mistrovství České
republiky motokár ve třídách 40 a 60 cm3.
Na speciálních závodních okruzích dosahují
tito malí jezdci ve třídě KADET rychlosti až
130 km/hod. a průměrná rychlost na jedno
kolo dosahuje téměř 100 km/hod. V roce
2003 dosáhl na několika mezinárodních zá-
vodech Středoevropské zóny na stupně vítě-
zů. Největší úspěch zaznamenal 14. září
2003 na Mezinárodním mistrovství Sloven-
ska v Dunajské Stredě, kde získal velký po-
hár za 1. místo ve třídě KADET a také si vel-
mi cení dvakrát třetího místa na Mezinárod-
ním mistrovství Maďarska na speciálním o-
kruhu PANNONIARING.

Přejeme tomuto mladému závodníkovi 
z Ostravy-Mariánských Hor další pěkné ús-
pěchy i v mistrovské sezóně 2004.

Dalším zájemcům všech věkových kate-
gorií o tento motoristický sport ochotně po-
radí ve firmě AUTO ČERMÁK.

Nadějný závodník z Ostravy-Mariánských Hor

Rok uplynul jako voda a opět jsou před
námi nejkrásnější svátky v roce, Vánoce.
Nevím jak vy, ale já miluji i ten předvánoč-
ní nakupovací a uklízecí maratón, kdy se
všichni snaží co nejvíce zkrášlit své domovy
a zahrádky. Také my na radnici nechceme
zůstat pozadu a tak se všude hrabe spadané
listí a čistí chodníky. Na rozdíl od našich do-
movů, kdy po generálním úklidu je vykona-
ná práce vidět, na veřejných prostranstvích
tomu tak není. Naše firmy jeden den uklidí
papíry, zametou chodníky a na druhý den
není poznat, že se něco dělalo. 

Nedávno mě doslova šokovalo, když jsem
se byla podívat v parku u plynojemu, jak
probíhá podzimní vyhrabávání listí a na
třech místech jsem objevila hromady staveb-
ní suti pobalené v béžových igelitových pyt-
lích. Samozřejmě, že některé už byly roz-
trhané a obsah vysypaný okolo. Pod dalším
keřem se krásně vyjímala odhozená WC mí-
sa. V první okamžik jsem zírala v němém ú-
žasu, pak se mě zmocnila zlost a přiznám se,
že na adresu toho, kdo to udělal, mě nena-
padlo jediné slušné slovo. Takto odhozený
odpad totiž odporuje veškeré logice, protože
když už si někdo dal práci s tím, že suť za-
balil a nějakým způsobem dopravil do par-
ku, tak totéž mohl udělat jen s tím rozdílem,
že by ji odvezl do Sběrného dvora na Ry-

bářské ulici. Tady se totiž všechny nepotřeb-
né věci dají uložit taky a podotýkám, že
zdarma. Zvláštní na tom všem je, že si nikdo
z obyvatel přilehlých ulic ničeho nevšiml. 

Ptáte se co teď? Musíme objednat kontej-
ner a nepořádek odvézt na skládku. Pro rad-
nici to už ale zdarma není, takže to opět za-
platí všichni daňoví poplatníci. A kdo vlast-
ně ušetřil? Vůbec nikdo. Vždycky, když vím,
že se musí něco zaplatit naprosto zbytečně,
mě napadá, co by se dalo za stejné peníze
pořídit. Mohly by se třeba konečně opravit
schody na Vršovců, nebo lépe udržovat trav-
naté plochy, lépe čistit chodníky a jistě by se
našly další a další příklady, jak zkrášlit náš
obvod. Bohužel, dokud budou mezi námi
stále takoví, jak onen viník z parku, tak bu-
deme nuceni stále házet peníze do prázdné
studny.

Vánoce jsou přede dveřmi a většina z nás
si dává předsevzetí do nového roku. Zamys-
leme se všichni nad možností zvolit si reál-
nější cíle než místo obligátních, že zhubnu,
nebo že nebudu kouřit. Přemýšlejme nad
tím, jestli by nebylo lepší si říci, že budu od-
hazovat papírky jen do odpadkových košů,
nebudu ničit lavičky, a staré ledničky, sporá-
ky, křesla, matrace a koberce odvezu tam,
kam patří. Určitě by se nám všem lépe žilo.

(HŠ)

Za devatero vysokými horami a se-
dmero hlubokými řekami nejen
že bylo, ale ještě stále prosperuje

Borůvkové království.
Vládne mu mladý král Borůvka III. 

s atraktivní královnou Lucií.
Po celém království supermarkety nabí-

zejí široký sortiment borůvkových marme-
lád, kompotů, žvýkaček, sirupů, čokolád, 
z regálů se na nás sladce usmívají borův-
ková lízátka, bonbóny a zákusky, proutěné
koše jsou naplněny hitem sezóny, borůvko-
vými müsli tyčinkami s medem a oříšky.

Žádný sváteční oběd se neobejde bez
borůvkových knedlíků s cukrem a borův-
kové šťávy.

Jednou měsíčně král Julián na svém bo-
růvkovém trůně v borůvkovém plášti řídí
poradu ministrů o důležitých problémech
království. Nejvíc diskutují o tom, do kte-
ré země a kolik vyvezou borůvkových fr-
gálů, statisticky přepočítávají, kolik borův-
kových koláčů zkonzumují turisté za den,
měsíc nebo rok. Doporučují, aby lokomo-
tivy, mosty, tramvaje, vagóny, letadla byly
natřeny barvou s odstínem borůvky. Tvrdá
kritika se snesla na některé nezodpovědné
obyvatele, kteří dodnes mají červené stře-
chy. To je hanba a ostuda…

Tak si nad všemi záležitostmi lámou své

borůvkové mozky a přemýšlejí tak borův-
kově, že jim málem prasknou jejich velké
borůvkové hlavy.

Tento den má královna Lucie vyhrazen
na nákupy a když pár hodin ušetří, tak si za
lipovou alejí na voňavé louce čte pohádky.

Alespoň si to všichni myslí.
Ráno se za jejím sportovním Porsche jen

zapráší a večer se vrací šťastná a rozesmá-
tá. Jedině slunce vidí a to nikomu nepoví,
jak královna profrčí do sousedního Jaho-
dolandu.

Tam v jednom městečku na náměstí vo-
ní jahodová cukrárna a úspěšný a sympa-
tický majitel Jakub Jahoda už má připrave-
ny poháry s jahodovou zmrzlinou se šle-
hačkou, jahodový čaj a v obrovské míse pl-
né jahod je zapíchnuta červená růže.

Královna Lucie nikdy nezapomene vzít
velkou sklenici plnou borůvek a voňavý

borůvkový koláč. To všechno už ale slunce
nevidí, protože na dveřích cukrárničky visí
cedude „zavřeno“.

Jednoho dne král Julián na poradě všem
ministrům nalil borůvkové víno a oznámil
radostnou novinu. Možná přiletí čáp s ko-
šíčkem. Zpráva se jako blesk rozlétla po
celé zemi. Spokojení borůvkoví lidé měli
ještě lepší náladu a dalekohledy pozorova-
li oblohu nad královským palácem. Všude
vlály slavnostní vlajky, zadarmo se podá-
vala borůvková zmrzlina. Pruhovaný ko-
cour na saxofon hrál, šašek tančil a stepo-
val, králíček ozdobený čtyřlístkem se hla-
sitě smál.

Nového královského potomka se chysta-
li pozdravit vladaři z Hruškolandu, Trnko-
vic, Meruňkovic, ve skleněném kočáru při-
jede císař Pomeranč VI., Červený rybízek
se omluvil, protože řešil černé rybízy, na-
kažené černými myšlenkami…

Konečně v květnu časně z rána přiletěl
čáp a položil balíček k borůvkové fontáně.
Král Julián odkryl bílou peřinku a všichni
žasli. Je to štěstí nebo hloupá náhoda, na
všechny se krásně usmívá červená jahoda.

Na borůvkové věži zazvonil  borůvkový
zvonec a v královském paláci je po rodin-
né idylce konec.

Borůvkové
království

(Pohádka pro nedospělé)
Jindřich Oleš

Předvánoční zamyšlení

Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostra-
va-Mariánské Hory, tel. č.: 596 626 277

❏ KADEŘNICTVÍ: pondělí až pátek od
8.00 do 16.00 hodin. Objednávky na tel. č.
596 626 277 nebo 608 720 503 sl. Veronika
Tichavská

❏ KLASICKÉ MASÁŽE A SAUNA:
p. Lukáš Sládek - objednávky na tel. č. 
732 543 469 nebo 596 626 277, provozní
doba Po, St, Pá od 11.00 do 19.00 hodin

❏ REHABILITACE: i nadále funguje
rehabilitace hrazená zdravotními pojišťovna-
mi. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 
596 626 202 u p. Koblovské

❏ PEDIKURA: pondělí terén od 11.00
do 15.00 hodin, úterý, středa a čtvrtek od
7.00 do 12.00 hodin

Program Senior klubu na měsíc leden
2004:

13. 1. Pohledy Švýcarska (p. Zatloukal)

20. 1. Obrázky z Ruska (p. mgr. Sa-
mek)

27. 1. Marocké Mediny (p. Zatloukal)
Začátky přednášek vždy ve 14.00 hodin.
Srdečně zveme jménem zaměstnanců Ge-

rifit centra
Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen. Hrušky 1, Os-
trava-Mariánské Hory, tel. č. 596 627 904

❏ PEDIKURA: každý pátek od 7.00 do
12.00 hodin 

❏ KADEŘNICTVÍ: úterý od 9.00 do
15.00 hodin, středa od 13.00 do 17.00 hodin
a čtvrtek od 9.00 do 15.00 hodin

❏ HYDROMASÁŽNÍ VANA: každý
den mimo pátek, vždy po dohodě s pečova-
telkou. Slouží jako středisko osobní hygieny
pro obyvatele DPS

Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová

Služby poskytované v DPS



Knihovna Mar. Hory, Daliborova 9 
a na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10 přejí
všem svým čtenářům a příznivcům všech-
no nejlepší v novém roce 2004, pevné
zdraví, štěstí, hodně nových zajímavých
knih, čtenářských zážitků a spokojenosti
se službami knihovny.

Knihovna v Mar. Horách, Daliborova 9
„Malujeme na sklo“, lednová dílna pro

všechny, kteří si chtějí vyzkoušet malování
různými technikami a barvami na sklo. Ma-
lujeme 22. 1. 2004 a 23. 1. 2004 čtvrtek 
a pátek 13 - 16 hod.

Oddělení pro dospělé nabízí finančně vý-
hodný přístup k internetu; čtenáři knihov-
ny zaplatí za každou půlhodinu připojení 15
Kč a ostatní uživatelé 25 Kč. Tato služba je
nyní poskytována i v sobotu.

V knihovně se archivuje také Sbírka zá-
konů ČR od roku 1986, která je čtenářům
rovněž k dispozici. Mohou do ní nahlédnout
či nechat si z ní cokoliv zkopírovat.

Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10
Pracovnice knihovny děkují všem svým

velkým i malým čtenářům za stálou přízeň 
a velkou návštěvnost v uplynulém roce, který
byl zároveň prvním rokem působení knihovny
v nových krásných prostorách. Doufáme, že
se vám v nové knihovně líbí stejně jako nám,
že se vám líbily výstavy a další akce a že zů-
stanete i nadále našimi věrnými čtenáři.

Pro letošní rok 2004 knihovna připravuje
pro děti i dospělé další výstavy, besedy, sou-
těže a knihovnické lekce.

Ve čtvrtek 15. ledna 2004 od 13 hodin
zveme všechny tvořivé děti na výtvarnou
dílnu „Návštěva v mořském světě“. Bude-
me vyrábět rybičky a mořské živočichy.

Obě knihovny v Mar. Horách, na Dalibo-
rově 9 a na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10
v lednu začínají soutěží pro mládež - „EU-
ROEXPRES - vstupte, prosím“. Tato soutěž
bude mít tři kola - místní, obvodní a městské 
a je určena čtenářům od 6 do 15 let.

EUROEXPRES - VSTUPTE, PROSÍM
Provedeme Vás historickou, současnou 

i budoucí EVROPOU.
Jsi-li ve věku 6 - 15 let, splňuješ podmín-

ku pro zařazení do celoostravské soutěže 
Začínáme 5. ledna 2004
Jako soutěžící získáš cestovní pas, který

ti umožní projít 1. soutěžním kolem. Dosa-
žení určitého počtu bodů se stává vstupen-
kou do 2. (obvodního) a 3. (městského) kola
soutěže. 

Jakékoliv další informace žádej ve své
knihovně.

Tímto sdělením se snaží ostravští senioři
a zdravotně postižení hlásit se o slovo na ve-
řejnosti a také to skutečně dávají prakticky
znát. Již čtvrtým rokem působí v Ostravě
Koordinační centrum seniorů a zdravotně
postižených, které sdružuje dnes již 35 zá-
stupců organizací tohoto zaměření. Členství
je dobrovolné a bezplatné, rádi přivítáme 
i další organizace. Jsme členy celostátního
koordinačního výboru a zastoupeni v české
sekci evropské seniorské organizace EU-
RAG, která působí ve 33 zemích. Cílem je
předávat zkušenosti, vzájemně spolupraco-
vat a uspokojovat zájmy obyvatel této věko-
vé kategorie, kterých je například v Ostravě
v současné době téměř jedna pětina. Recep-
tem proti stáří je vlastní aktivita a zapojení
se do veřejně prospěšná práce. Naplňujeme
tak projekt Aktivita Centra pro komunitní
práci Moravskoslezského kraje, o kterém se
psalo v okénku pro seniory nedávno. Snaží-
me se podporovat úlohu seniorů ve společ-
nosti, spolupracujeme s městskou a krajskou
samosprávou a chceme se podílet na naplňo-

vání Národního programu přípravy na stár-
nutí české populace. 

U primátora města Ostravy byl vytvořen
poradní sbor seniorů, který vede ostravský
geriatr Hugo Přibyl a kde máme své dva zá-
stupce. Vyzýváme tímto další organizace
humanitárního zaměření z měst našeho kra-
je ke spolupráci, k využívání zkušeností, 
abychom mohli být společnosti prospěšní 
a nejednalo se o nás bez nás, ale s námi se
všemi.

Kontakt je možno získat v Centru kultury
a vzdělávání v Ostravě, Na Jízdárně 18, kde
jsou podávány informace vždy ve čtvrtek od
10 do 15 hodin. Porada všech zástupců se
koná 15. prosince v 9 hodin a jsou zváni 
i další zájemci.

Abychom mohli žít plnohodnotný život 
i ve stáří, k tomu je třeba mít nejen otevřené
oči, ale i srdce. A o to všichni společně usi-
lujeme.

Ing. Lubomír Pásek,
předseda Koordinační rady seniorů
a zdravotně postižených města Ostravy
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Jak je to s informacemi
Někteří lidé si stěžují, že mají málo infor-
mací. Kdyby prý je měli - to byste kou-
kali, kam by to dotáhli…

Opak je pravdou. Informací je přemno-
ho, ale protože si neumíme vybrat ty pod-
statné, zahlcujeme se těmi, které jsou 
k ničemu. Navíc do mozkových závitů 
ukládáme pouze takové věty a souvislos-
ti, co se příjemně poslouchají a hlavně ta-
kové, které chceme slyšet. Ty jsou obvy-
kle dále prakticky nepoužitelné. Kde kdo
může s tímto tvrzením nesouhlasit nebo 
o něm pochybovat, ale to nic nezmění na
skutečnosti, že těch neúspěšných pře-
moudrých je víc než úspěšných s meze-
rou ve vzdělání. (Jez.)

(Pokračování ze str. 2)

Hlavní pokrm: hrách (aby byli lidé
zdraví a aby byla úroda), houbová omáč-
ka s chlebem, jáhelná kaše se sirupem,
krupičná kaše s perníkem nebo prachan-
dou (jablkovou, mrkvovou), kroužaly,
buchty, koláče, ryby, vánočka, která se
obřadně nesla, nikdo z dobytku ani z drů-
beže se nesměl ozvat, poněvadž to bylo
špatné znamení.

Obětiny: Po kousku vánočky se dávalo
zvířectvu (dobytek, slepice), kousek se
zakopal do zahrady, aby měly stromy
hodně ovoce, kousek se hodil do vody 
a ohně, aby tyto živly člověku neškodily.
Nazmar nepřišly ani zbytky od večeře.

Výslužka pro dobytek:
zbytky - dobytek, pod stromy,
skořápky, kosti - pod stromy, 
zbytky pro psa - pod stůl nebo mezi

vrata, aby byl věrný a ostražitý, 
pazourek česneku - pro kohouta, hou-

sera, býka a kačera, aby byli ostří, 
mák - pro slepice aby více nesly. Kolik

zrnek sezobly, tolik měly mít vajec.
Obilí v kruhu (z lněného provazu) 

- aby slepice nezanášely.
Po skončení večeře lidé začali zpívat

koledy a případně se rozdávaly dárky.
Dárky se dávaly původně pod chvojku.
Na některých místech Vysočiny donášel
dárky Štědroň, který se podobal Mikuláši
a byl pomocníkem Ježíška.

Poněvadž na Štědrý den připadalo na-
rození Ježíše Krista - spasitele, přikládali
tomu dni naši předkové velký význam -
považovali jej za den zázraků. A to zna-
menalo pro člověka, že se mu mohla spl-
nit přání. Kladl si otázky, jež zahrnovaly
tři následující oblasti: Jaký bude rok
(hospodářský - zemědělský). Jestli přeži-
je příští rok, zda-li ho potká láska.

Předkládáme čtenáři některé z věští-
cích technik:
■ pouštění lodiček
■ rozkrajování jablka
■ házení slupky od jablka za hlavu, pod-
le polohy slupek se odhadoval tvar pís-
mene, který měl věstit jméno nápadníka
či nápadnice
■ házení pantofle - špičkou ke dveřím
věštilo příchod druha
■ poslání nakrmeného psa na ves děvča-
ty, kudy se pes vydal, z té strany měl při-
jít ženich
■ třesení bezu - při čemž vyřkla děvčata
následující verše: Třesu, třesu bez, kde
můj milej večeří dnes, tam ať zaštěká tři-
krát pes
■ třesení plotu - plotem naopak třásli
mládenci: Hejbu, hejbu plotem, všichni
svatí mým životem, kde je má milá dnes,
ať se ozve pes
■ klepání střevícem na kurník - když se
ozvala slepice - stav svobodný, když se
ozval kohout, tak vdavky
■ vytahování polínka z hranice dřeva -
podle podoby polínka děvčat odhadovala
podobu mládence: rovné - krásný, sličný
muž, křivý, sukovitý - kulhavý, hrbatý,
silné - tlustý a břichatý
■ kopání hrníčků - hádala tímto způsobem
děvčata, která umístila pod hrnečky určité
předměty, které věštily jejich budoucnost:
hlína - smrt - prsten - sňatek - chléb
■ dostatek jídla - růženec - celibát - peníz
- bohatství - obrázek dítěte - narození dí-
těte - prázdný - bída a hlad

■ tři oříšky na talíři - schová si je děvče,
aby měla dost peněz (Velkomeziříčsko)
■ 12 cibulových slupek - věstilo se 
z nich, který z měsíců bude suchý nebo
mokrý
■ zabodnutí nože do chleba, když zrezi-
věl, znamenalo to mokrý rok
■ barborky - jednalo se o třešňové větve,
která děvčata trhala na sv. Barboru a dá-
vala je do nádoby s vodou. Každé z těch
větví bylo přisouzeno přání a pokud ně-
která z těchto ratolestí vypučela na Štěd-
rý den, znamenalo to splnění přání
■ třešňový věnec - skrze který se hospo-
dář díval na sousedy, zda nejsou postiže-
ni zlou mocí a magií
■ čtení z tůně, ze snů - člověk měl vidiny
■ půlnoční
■ po skončení večeře, když nastal čas,
vydávali se lidé na půlnoční mši do nej-
bližšího kostela. Ponejvíce se chodívalo
pěšky a tak cesta mohla trvat i dvě až tři
hodiny. Na půlnoční se zpívaly koledy a
slavil se příchod Ježíška, čímž vyvrcholil
Štědrý den.

V prvních prosincových dnech, kdy vám
připravuji další pokračování seriálu „Aby 
u nás nehořelo“, sluníčko pěkně hřeje a ni-
kdo by snad ani nevěřil, že už je tu prosinec,
měsíc, ve kterém připravujeme nejoblíbe-
nější svátky v roce, svátky vánoční. Předpo-
věď počasí však říká, že první mrazy může-
me očekávat velmi brzy. Urychleně bychom
měli odstranit nedostatky na úseku požární
ochrany, aby tyto svátky i celou sezónu jsme
strávili v klidu a pohodě. A o jaké nedostat-
ky jde?

Nejdříve se podíváme na pokojová a kou-
pelnová kamna a sporáky na tuhá paliva.
Musíme dbát na dobrý technický stav zaříze-
ní pro odvod spalin - příruby sporáků, stav
kouřových rour a kolen, stav komínové zděře.
Zde je nutno upozornit na nejčastější závadu -
nesprávné sesazení kouřových rour a kolen -
musí stoupat ve směru odtahu spalin, při dél-
ce větší než 2 m musí být kouřovody pevně
zakotveny a jednotlivé díly musí být do sebe
dostatečně zasunuty. Dále je nutno zkontrolo-
vat a případně vyměnit nevyhovující plotny,
rošty, táhla k roštům, popelníky, regulátory ta-
hu, opravit nebo vyměnit šamotování.

Znovu si prověřme, zda máme dodrženy
bezpečné vzdálenosti od stavebních kon-
strukcí, podlahové krytiny a zařizovacích
předmětů z hořlavých hmot v souladu s ná-
vodem na instalaci a užívání spotřebiče. Po-
kud tento návod nebyl dodán spolu se spo-
třebičem, nebo jej již nemůžeme najít, pak

lze u spotřebičů na pevná paliva za bezpeč-
nou vzdálenost považovat: 800 mm ve smě-
ru hlavního sálání a 200 mm v ostatních
směrech.

Majitelé kamen na tuhá paliva dále neza-
pomenou na důležitou maličkost: pod kam-
ny musí být nehořlavá, tepelně izolující pod-
ložka, přesahující půdorys na straně popel-
níkového a přikládacího otvoru nejméně 
o 300 mm a na ostatních stranách 100 mm.
U sporáků jsou tyto údaje 600 mm a 300
mm. Je zbytečné se tomu divit, pokud neví-
me, co dovedou vypadlé uhlíky na linoleu
nebo dřevěné podlaze.

Opětovně bych připomenul naši povin-
nost zabezpečit pravidelné čištění komínů 
a kouřových rour a kolen.

Další vážné nedostatky jsou zjišťovány ve
stavu elektroinstalace. Důležitou částí elek-
troinstalace je vnitřní rozvod proudu. Ověř-
me si, zda je proveden podle platných před-
pisů, jaký je jeho technický stav a zda průře-
zy vodičů odpovídají dnes používaným spo-
třebičům. Instalace automatické pračky či 
elektrického sporáku vyžaduje nejdříve revi-
zi elektroinstalace a její přizpůsobení našim
novým požadavkům. Zkontrolujeme i pří-
vodní šňůry ke spotřebičům. Vždyť s nimi
zacházejí i naše děti a podcenění zdánlivé
maličkosti má v tomto případě účinek elek-
trického křesla, na které se odsuzujeme
vlastní nedbalostí.

To, co bylo až dosud řečeno se týká pře-

devším našich obyvatel v lokalitě Bedřiška 
a rovněž i majitelů rodinných domků. Ale
nedostatky jsou zjišťovány i v nových zá-
stavbách. Snad nejvíce sami sebe ohrožují
obyvatelé vysokopodlažních domů. Neu-
vědomují si dostatečně, že každý požár, kte-
rý zde vznikne, znamená ohrožení velkého
počtu lidí, a že jednotky Hasičského zá-
chranného sboru zde mají složitější podmín-
ky pro hasební zásah. Jako nejčastější nedo-
statky požární ochrany jsou zde zjišťovány:

- využívání únikových cest pro ukládání
hořlavých materiálů a dále předmětů, které
zužují únikové cesty (botníky, skříně, kočár-
ky a jiné zařizovací předměty), 

- zaskladňování lodžií a balkonů, které
jsou součástí únikových cest a byly projek-
továny k případné evakuaci pomocí výškové
techniky jednotek požární ochrany,

- zaskladňování hydrantových komor ko-
čárky, koly, koloběžkami a dalšími předmě-
ty znemožňujícími provést rychlý hasební
zásah,

- výtahové větrací šachty jsou znešišťová-
ny hořlavými odpadky, kdy stačí nedopalek
cigarety k jejich zapálení,

- situace kolem sklepních boxů je dosta-
tečně známa - nelze zde uložený majetek
dostatečně zabezpečit před nejrůznějšími
živly. Již dávno zde nájemníci ukládají pou-
ze použité, vyřazené věci, s jejichž využitím
již dále nepočítají. Přesto zloději soustavně
sklepní boxy navštěvují, obsah boxů vystě-

hují na chodbičku, zcizí co by se ještě dalo
zpeněžit a neobtěžují se vystěhované věci
vrátit zpět do boxů. Z požárního hlediska je
tato situace velmi nebezpečná: rozházené
předměty jsou zpravidla hořlavé materiály,
které zvyšují požární zatížení společných
prostor a pokud k požáru dojde, způsobí od-
ložené předměty zvýšení intenzity požáru 
a vysoké zakouření únikových cest v domě,

- vstupní dveře do jednotlivých obytných
buněk a do požárních úseků domovního vy-
bavení jsou ponechávány v otevřeném stavu,
samozavírače jsou vyřazovány z činnosti 
a případný požár způsobí zakouření úniko-
vých cest i nebezpečí jeho dalšího šíření,

- požáry, vznikající v obytných budovách
jsou obecně zapříčiněny nedbalostí, nepo-
zorností a nedodržováním zásad požární
bezpečnosti ze strany uživatelů bytů, hrou
dětí se zápalkami a jinými zapalovadly 
a technickými závadami domácích spotřebi-
čů. V tomto smyslu je nezbytné dodržovat
Požární řád bytových domů, který je v sou-
časné době aktualizován a připraven k tisku.

Prověřme si včas, co je u nás nutné z uve-
dených závad, ale i dalších porušení zásad
požární bezpečnosti odstranit a co nejrych-
leji to i proveďme! Přeji vám klidné prožití
letošních Vánoc, rozzářené oči dětí pod vá-
nočním stromečkem a pohodový další rok
nového tisíciletí - rok 2004.

Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb MHaH

Aby u nás nehořelo (17)

Univerzita volného času
Zveme všechny dříve narozené, kteří

touží po rozšíření svých obzorů, po no-
vých přátelích a tvořivé činnosti do Uni-
verzity volného času při Střední zdravot-
nické škole a Vyšší zdravotnické škole 
v Ostravě.

Výuka bude zahájena 4. února 2004
a proběhne ve dvou semestrech od února
do prosince, cena za jeden semestr je 500
korun. 

Výuka bude zahrnovat tyto oblasti:
● zdravotnická problematika
● psychologické aspekty stáří
● výživa seniorů

● rehabilitační tělocvik
● umění 
● komunikace s počítačem
● jazyková výuka
● plavání
● sociálně-právní tématika aj.

Maximální počet účastníků je 50 a roz-
hodující pro přijetí je pořadí došlých přihlá-
šek. Informace na tel. čísle: 595 693 511. 

Zápis a platba školného proběhne dne
21. ledna 2004 od 9.00 do 11.00 hodin 
v budově SZŠ na Jeremenkově 2 v Ostra-
vě-Vítkovicích.

OKÉNKO PRO SENIORY

O nás s námi se všemi

Ve dnech 15. - 17. října 2003 se konala
návštěva pracovníků Slezské diakonie, kon-
krétně Poraden pro oběti násilí, týrání a zne-
užívání Elpis v Poradně pro oběti trestných
činů v Sasku v Drážďanech. Návštěva se 
uskutečnila v rámci projektu Partnerství
měst a občanů Německo-polsko-českého
programu na podporu občanských aktivit.
Kromě pracovníků Elpisů se návštěvy zú-
častnil zástupce Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje, Magistrátu města Ostra-
vy, zástupci polské organizace „Być razem“
věnující se pomoci obětem domácího násilí
a další pracovníci Slezské diakonie.

Smyslem návštěvy bylo navázat spoluprá-
ci s německou stranou, seznámit se se způ-
soby, metodami a přístupy k řešení domácí-
ho násilí v Německu a připravit koncept
Konference s názvem: Domácí násilí a jeho
dopad na jednotlivé generace a možnosti
systémové pomoci, která se uskuteční 
v květnu 2004 v Ostravě a zúčastní se jí
přednášející z České republiky, Německa 
a Polska.

V rámci návštěvy v Drážďanech se usku-
tečnila jednak exkurze do Poradny pro obě-
ti trestných činů, která má v práci o obětmi
již mnohaletou zkušenost; dále návštěva
právničky spolupracující s touto poradnou,
návštěva Psychologické a psychoterapeutic-
ké ambulance a schůzka s komisařem krimi-
nální policie.

Výsledkem této návštěvy bylo zjištění, že
se ještě máme čemu učit a na čem pracovat.
Zejména podnětné bylo poznání velmi dob-
ře vzájemně fungující spolupráce poradny 
s policií, soudy, psychology, právníky atp.,
která ještě u nás není na takové úrovni, což
je částečně dáno také naší legislativou, která
např. ani nezakotvuje pojem domácí násilí.
V Drážďanech má policie vypracovány přes-
né plány a postupy, jak zacházet s obětí ná-
silí a jaké činit kroky na její ochranu. Exis-
tuje tam mimo jiné např. tzv. institut vyká-
zání, který lze použít k vykázání násilníka 
z bytu oběti, a to až na tři dny, ve kterých má
oběť čas se rozhodnout, co bude dál.

Na rozdíl od nás, existují v Německu spe-
cializovaní právníci přímo na určité oblasti
práva a na určité typy klientů a právník vě-
nující se pouze pomoci obětem násilí a trest-
ných činů je nepochybně velkou výhodou.
Novinkou je pro nás také práce s pachateli
trestných činů, kterou v současné době Po-
radna pro oběti trestných činů v Drážďanech
rozjíždí.

Projekt „Konference na téma: Domácí ná-
silí a jeho dopad na jednotlivé generace 
a možnosti systémové pomoci“ je podporo-
ván z prostředků Nadace Roberta Bosche
prostřednictvím ICN, o. p. s.

Sabina Juřicová DiS,
za tým poraden Elpis

Návštěva poraden
Elpis v Drážďanech

Parkoviště v novém
Osmého prosince bylo dáno do provozu zrekonstruované parkoviště u cukrárny na ulici

Přemyslovců. K tomuto kroku přistoupila radnice poté, kdy se provizorní dlažba ze zatrav-
ňovacích tvárnic začala propadat a parkoviště začalo být nebezpečné.

Věříme, že řidiči ocení tuto změnu a budou parkoviště i nadále využívat v ještě větší mí-
ře, neboť se zároveň zvětšila kapacita parkovacích míst.

Příznivá zpráva je ta, že parkování na tomto parkovišti je i nadále zcela zdarma. Celková
rekonstrukce si vyžádala náklady v hodnotě 700 000 korun. (TK)

Knihovna - knihy - čtenář


