
Také v tomto školním roce získali naši
žáci i učitelé na soutěžích řadu ocenění 
a úspěšně reprezentovali naši školu na kul-
turních akcích.

Za svou práci si zaslouží uznání a díky.
Příležitostí k ocenění těch nejlepších je
vždy předávání absolventských vysvědče-
ní, které pořádá ZUŠ E. Marhuly ve spolu-
práci s ÚMOb Ostrava-Mariánské Hory 
a Hulváky. Letos se tato slavnostní tečka za
školním rokem konala 8. 6. 2004 v obřadní
síni ÚMOb.

Ředitelství školy udělilo Cenu ředitelky
školy a Pochvalný list nejúspěšnějším žá-
kům a vedení radnice ocenilo nejlepší pe-
dagogy. Pozvání přijala paní starostka Ing.
arch. Liana Janáčková a místostarosta Ing.
Jiří Jezerský.

Cenu ředitele školy obdrželo Komorní
trio - Blanka Pohorská, Michaela Kuřavová
a Terezie Kovalová, soubor Bum bum band
a Ostravský dětský sbor. Pochvalný list ře-
ditele školy získal Komorní kvartet - M.
Holubová, T. Bednářová, T. Kovalová a J.
Drechslerová, Klavírní duo - Z. Šmídová 
a K. Fousek, Lukáš Bosák, Komorní kvar-
tet - Z. Mochová, V. Feberová, M. Zedníček 
a M. Bukáčková, Komorní trio - M. Kuřa-
vová, M. Matulová a B. Kočová, Michaela
Holubová, Vendula Křivánková, Terezie
Kovalová, Hana Teplárková, Kamila Šlach-
tová, cimbálová muzika Kovalíček, Patrik
Kedzierski, Kateřina Klečková, Lenka
Šmídová, Adéla Žurková, Promenádní mi-
miorchestr, Martin Bala, Jiří Kovacz, Rad-
ka Lubojacká, Tereza Pavičová, Tereza Ze-
dníčková a Eliška Panáčková.

Vedení radnice ústy paní starostky oceni-
lo práci Pavly Kovalové, Milana Chromíka,
Jiřího Hanouska, Libuše Klusové, Pavly
Kukalové a Jakuba Kupčíka, pedagogů,
kteří se v tomto školním roce významně
podíleli na úspěších našich žáků. Nejen
jim, ale všem učitelům i žákům patří podě-
kování za celoroční práci s přáním pěkného
prožití zasloužené dovolené. Děkuji také
vedení radnice v Mariánských Horách za
vstřícnost a pomoc při organizaci akcí naší
školy. 

Markéta Korpasová
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Den dětí se opravdu vydařil
Den dětí se v Mariánských Horách konal v pátek 4. června. V podstatě byl vyvrchole-

ním celého měsíce soutěží, které na obou školách našeho obvodu probíhaly pod spojují-
cím motivem: Evropská unie.

Jednotlivá družstva, která soutěžila 4. června pod vlajkami jednotlivých členských stá-
tů pak musela prokazovat na jedenácti soutěžních stanovištích nejen praktické dovednos-
ti a sportovní zdatnost. Dvě soutěžní stanoviště obsahovala test znalostí o té které členské
zemi Evropské unie. Všechna družstva prokázala, že po celý měsíc květen nezahálela a je-
jich znalosti o zemích Evropské unie byly opravdu skvělé.

Děti si měly možnost zasoutěžit si i v tak zajímavé disciplíně jakou je lukostřelba 
a možná se některé z nich zachytilo a dnes už je členem úspěšného mariánskohorského
oddílu.

Jmenovat všechny vítěze by bylo obtížné, vyhráli vlastně všichni. Ceny předávala sta-
rostka obvodu Liana Janáčková, která si osobně vyzkoušela všechny soutěže včetně chů-
ze na chůdách. Odměněni byli všichni soutěžící a dobře se pobavili i ti, kteří nesoutěžili.

Odpoledne Den dětí pokračoval na koupališti v Hulvákách, kde měli soutěžící vstup
zdarma. Čekala je celá řada soutěží, diskotéka, Caruso šou a také táborák a opékání párků.

Den dětí v našem obvodu se opravdu vydařil a je namístě poděkovat všem jeho organi-
zátorům: Domu dětí a mládeže v Mariánských Horách, občanským sdružením ENFACES
DĚTEM a GINGO, školám obvodu i naší radnici. (TK)

Vážení rodiče, děti a přátelé,
školní rok končí a proto bych velmi ráda

poděkovala všem rodičům, dětem a přízniv-
cům, kteří naše zařízení navštěvovali a vě-
řím, že v příštím školním roce se opět uvidí-
me. Činnost Domu dětí v Ostravě-Marián-
ských Horách samozřejmě nekončí ani 
o prázdninách - máme pro vás připraveny
letní a příměstské tábory, na kterých bude 
o vaše děti velmi dobře postaráno. Zbývá
nám několik volných míst, přijďte a infor-
mujte se u nás. 

Touto cestou bych také velmi ráda podě-
kovala starostce našeho městského obvodu
paní Ing. Lianě Janáčkové, která skvěle spo-
lupracuje s naším zařízením, je přínosem
pro naši práci a hlavně - její vztah k dětem 
a mládeži je výborný, nezůstává lhostejná 
k jakýmkoliv problémům, požadavkům 
a prosbám z naší strany. Je velmi příjemné 

a povzbuzující pracovat a žít právě v této
městské části s pocitem, že se problémy da-
jí řešit a děti a mládež jsou jednou z priorit
vedení zdejší radnice.

Dovolte mi, abych poděkovala také dob-
rovolným spolupracovníkům, externistům,
rodičům a v neposlední řadě svým kolegům,
kteří celý školní rok připravovali smyslupl-
nou náplň volného času pro vaše děti, mlá-
dež a dospělé.

Pro příští školní rok jsme pro vás připra-
vili velmi pestrou nabídku naší činnosti. Ne-
zapomínejte, že jsme zde pro vás a přijďte
nám říct, co v naší nabídce chybí. Uděláme
vše pro to, abyste byli spokojeni.

Krásné prázdniny a hodně sluníčka vám
přeje

Jana Secová - ředitelka Domu dětí 
a mládeže v Ostravě-Mariánských Horách

Dům dětí a mládeže Ostrava
Mariánské Hory, Korunní 49

Vážení čtenáři, 
přejeme Vám nádherné prázdniny a dovolenou!

Po prázdninách se na Vás bude těšit Váš Zpravodaj.
Kresba Jindřich Oleš

Základní
umělecká škola

oceňovala

Porucha na veřejném
osvětlení?

Porouchané veřejné osvětlení je pro-
blém. Pokud je to právě váš případ a prá-
vě ve vaší ulici některá ze svítilen nesvítí
nebo poblikává, poradím vám, co dělat.

Veřejné osvětlení nepatří naší radnici.
Patří Statutárnímu městu Ostrava. Jeho
správcem jsou Ostravské komunikace a. s.

Pokud tedy chcete nahlásit poruchu ve-
řejného osvětlení, volejte dispečink Os-
travských komunikací na telefonní číslo
596 622 922.

Můžete samozřejmě telefonovat i na
radnici v Mariánských Horách, která na
dispečink Ostravských komunikací zavolá
za vás, ale pokud již zvedáte telefonní slu-
chátko, je jednodušší volat přímo správci
veřejného osvětlení. (TK)

Zasedání zastupitelstva po prázdninách:
Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky po prázdni-

nách zasedá v těchto termínech: 23. září, 4. listopadu  16. prosince 2004. 
Zasedání se konají vždy od 13.00 hodin v zasedací místnosti radnice. Jsou ve-

řejná a i vy se můžete přijít podívat, o čem rozhodují vámi zvolení zastupitelé.
(Red.)

S koncem školního roku je každoročně
spojeno bezpečnostně-preventivní opatření
Městské policie Ostrava. Toto opatření spo-
čívá ve zvýšeném dohledu strážníků u nej-
frekventovanějších přechodů pro chodce,
které se nacházejí v blízkosti škol. Této čin-
nosti se sice strážníci věnují po celý školní
rok, ale ze zkušeností z minulých let víme,
že právě v období před prázdninami bývají
děti roztržité a pozapomínají na svou bez-
pečnost.

Bezpečnostně preventivní opatření zača-
lo 21. června 2004 a trvalo až do konce
školního roku. Denně tak u přechodů pro
chodce dohlíželo nad bezpečností dětí oko-
lo osmdesáti strážníků. Dozory probíhaly
vždy půlhodiny před začátkem vyučování.

V městském obvodu Marinské Hory 
a Hulváky probíhaly ranní dozory u Zá-
kladní školy Gen. Janka a ZvŠ Karasova
a dále na přechodech na křižovatkách 
ulic Přemyslovců - Václavská, Přemyslov-
ců - Hudební a 28. října - Železárenská.

Dozory u škol zajišťuje Městská policie
Ostrava již od roku 1996, tehdy byl vytvo-
řen oddíl prevence a dohledu, který se za-
měřuje na problematiku dětí a mládeže. Do-
zory tehdy zajišťovaly pouze strážnice zařa-
zené k tomuto oddílu, ale v návaznosti na
zhoršující se dopravně-bezpečnostní situaci
ve městě, byli do ranních dozorů zapojeni
také strážníci všech spádových oblastí.

V rámci tohoto opatření Městská poli-
cie Ostrava denně využívala i mobilní in-

dikátor rychlosti, jenž byl instalován 
v blízkosti některých škol. Mobilní indi-
kátor je jedním z preventivních opatření
bez sankcí, u kterého se využívá přede-
vším psychologického efektu. Řidič projíž-
dějícího vozidla uvidí na světelné tabuli
svou momentální rychlost a pokud je nej-
vyšší povolená rychlost překročena o 5 km 
v hodině, začnou číslice na světelné tabuli
blikat. Překročí-li řidič tuto rychlost o 10
km v hodině, rozsvítí se ještě výstražné svě-
telné zařízení indikátoru. Řidiči v naprosté
většině na indikátor reagují tím, že zpomalí
svou jízdu. Indikátor rychlosti je dále
schopen vyhodnotit průměrnou rychlost
a dopravní frekvenci měřeného úseku.

Z. Larišová

Školáci byli pod dohledem strážníků

Folklór bez hranic
VII. ročník festivalu městských folkórních souborů s mezinárodní účastí OSTRAVA 2004

se v našem městě koná od 16. do 20. srpna 2004. 
V letošním roce se můžete těšit na vystoupení folklórních souborů z Ostravy, Opavy, Vse-

tína, Hodonína, Prahy, Slovenska, Ruska, Španělska a Koreje.
Pořadateli festivalu jsou stejně jako v letech minulých Společnost pro kulturu 

a umění v Ostravě a Soubor lidových písní a tanců Hlubina.
Spolupořadateli jsou: Folklórní sdružení České republiky, Folklórní sdružení Ostrava,

Komorní scéna Aréna, Lidová konzervatoř v Ostravě, Dům dětí a mládeže v Ostravě-Mari-
ánských Horách, Dům kultury Poklad v Ostravě-Porubě.

Festival se koná za finanční podpory Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kra-
je, Ministerstva kultury ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Folklorního
sdružení ČR a městských obvodů Ostrava-Jih, Ostrava-Poruba, Ostrava-Mariánské Hory a
Moravská Ostrava a Přívoz.

Program festivalu:
Pondělí 16. srpna 2004 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
14.00 hodin - Přijetí účastníků festivalu primátorem města Ostravy
16.00 - Pozvánka na festival - vystoupení na Jiráskově náměstí (Kuří rynek)
19.30 - Zahajovací koncert - sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě

Úterý 17. srpna 2004 městský obvod Mariánské Hory a Hulváky
10.00 - Vystoupení souborů v ÚSP Muglinov (městský obvod Slezská Ostrava)
10.00 - Vystoupení souborů v Domově důchodců, Syllabova (městský obvod Ostrava-Jih)
10.00 - Vystoupení souborů v Domově důchodců Petruškova (městský obvod Ostrava-Jih)
17.00 - Festivalový program na Mariánském náměstí, mokrá varianta - sál Domu dětí

a mládeže
20.00 - Večer u cimbálu - setkání folkorních souborů - areál Benátky (Nová Ves)

Středa 18. srpna 2004 městský obvod Ostrava-Jih
16.30 - Průvod od K-TRIA k pódiu u Finančního úřadu
17.00 - Festivalový program v amfiteátru u Finančního úřadu, mokrá varianta - sál K-TRIA

Čtvrtek 19. srpna 2004 městský obvod Ostrava-Poruba, Klimkovice
16.30 - Průvod Hlavní třídou v Ostravě-Porubě
17.00 - Festivalový program - pódium u kruhového objezdu, mokrá varianta - sál Domu kul-

tury Poklad
20.00 - Večer s folklorem - kolonáda Lázně Klimkovice

(Pokračování na str. 2)



Od 1. 6. 2004 bylo v útulku pro naleze-
né psy v Ostravě-Třebovicích zahájeno
značení umístěných psů pomocí radio-
frekvenčních mikročipů.

Čipy jsou bez potřeby vlastní energie čitel-
né speciálním čtecím zařízením a variabilita
kódů v jednotlivých číselných řadách předsta-
vuje takové množství kombinací, že pravdě-
podobnost duplicity je prakticky vyloučená.
Do dnešního dne bylo v útulku tímto způ-
sobem označeno 92 psů. Čip velký cca 
0,5 cm o průměru 1 mm se aplikuje injekč-
ní stříkačkou pod kůži zvířete a má mini-
málně pětadvacetiletou životnost.

Městská policie Ostrava disponuje dvěma
čtecími zařízeními těchto čipů. Jedno čtecí
zařízení je využíváno přímo v Třebovickém
útulku a druhé mají k dispozici strážníci od-
chytového oddílu, kteří jsou vysíláni k od-
chytům volně pobíhajících psů.

Díky čipům jsou strážníci schopni ih-
ned po zákroku identifikovat psa, který
již v minulosti prošel branami útulku.
Zvíře nemusí být znovu převezeno do 
útulku, projít karanténou a prožít další
stres z opětovného umístění v útulku. Dí-
ky tomuto systému je městská policie 
okamžitě schopna zjistit majitele a zatou-
laného psa mu vrátit.

Výhodou systému pro budoucí majitele
či pěstouny psů je i fakt, že mohou se svý-
mi miláčky bez problémů vycestovat za
hranice České republiky. V budoucnu bu-
de totiž pohyb psů na území členských ze-
mí Evropské unie podmíněn právě zmíně-
ným označením.

Zavedení čipování také řeší problematiku
toulavých a opuštěných psů, kteří narušují
veřejný pořádek, znečišťují veřejná prostran-
ství, ohrožují provoz na pozemních komuni-
kacích a v neposlední řadě mohou napad-
nout či ohrozit občany města.
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Folklór bez hranic
(Pokračování ze str. 2)
Pátek 20. srpna 2004 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz
11.00 - Průvod centrem města
11.30 - Vystoupení v Husově sadu a na Kuřím rynku
19.00 - Slavnostní festivalový program - sál Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
Po ukončení programu - Večer u cimbálu - rozloučení s festivalem - Janáčkova konzervatoř

Doprovodný festivalový program
Pondělí 2. srpna 2004 Foyer Nové radnice
14.00 - Vernisáž výstavy fotografií z minulých festivalových ročníků z archivu F. Řezníčka

Jarmark lidových řemesel
Středa 18. srpna 2004 Jiráskovo náměstí (Kuří rynek)
10.00 - 17.00 Prodej výrobků lidových řemesel a ukázky práce
10.30 - 11.30 Vystoupení folklorních souborů
14.30 - 16.30 Koncert cimbálové muziky LŠU Háj ve Slezsku, Soutěž zpěváků lidových pís-

ní z ulice

Čtvrtek 19. srpna 2004 Jiráskovo náměstí (Kuří rynek)
10.00 - 17.00 Prodej výrobků lidových řemesel a ukázky práce
10.30 - 11.30 Vystoupení folklorních souborů
14.30 - 16.30 Koncert Cimbálové muziky LŠU Háj ve Slezsku, Soutěž zpěváků lidových

písní z ulice

Pátek 20. srpna 2004 Jiráskovo náměstí (Kuří rynek)
10.00 - 17.00 Prodej výrobků lidových řemesel a ukázky práce
11.00 hodin Průvod centrem města
11.30 - 12.30 Vystoupení folklorních souborů
14.30 - 16.30 Koncert Cimbálové muziky Háj ve Slezsku, Soutěž zpěváků lidových písní 

z ulice

Pečlivě si program festivalu Kolklór bez hranic zapište. Pokud jste jej již někdy navštívili,
víte, že si jeho neopakovatelnou atmosféru nesmíte nechat ujít. (TK)

V průběhu II. čtvrtletí 2004 se konala dvě
řádná a jedno mimořádné zasedání Zastupi-
telstva městského obvodu a šest řádných 
a dvě mimořádné schůze Rady městského
obvodu.

Zastupitelstvo na svých jednáních:
Schválilo:
- vyúčtování hospodaření obvodu za rok

2003
- rozdělení výtěžku z provozování výher-

ních hracích přístrojů
- rozbor hospodaření obvodu za období

1.-4.  2004 
Vydalo:
- Dodatek č.1 k Zásadám pro prodej bytů,

nebytových prostorů a souvisejících pozem-
ků

Rozhodlo:
- s účinností od 1. 7. 2004 ukončit čerpá-

ní finančních prostředků z rozpočtu obvodu
roku 2004 na koupaliště Hulváky

- s účinností od 24. 6. 2004 pozastavit po-
skytování sponzorských darů z rozpočtu ob-
vodu roku 2004 do 2. úpravy rozpočtu

- nabídnout a prodat bytové jednotky
včetně spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu a pozemku Hudební 9
stávajícím nájemníkům

- vyhlásit záměr obvodu prodat nebytové
prostory v objektu Přemyslovců 48

- vyhlásit záměr obvodu prodat dům Pře-
myslovců 44 jako celek

- uzavřít s MUDr. Jaromírem Urbaňákem
Dohodu o splátkách na dlužnou částku

- (nedoplatek na službách za rok 2003,
spojených s užíváním nebytového prostoru 
v domě Šimáčkova 27) ve výši 46 195,50 Kč

- uzavřít s p. Blahoslavem Jáně Dohodu 
o splátkách na dlužnou částku (poplatky 
z prodlení za dlužný nájem v domě Železná
12) ve výši 10 846 Kč

Zamítlo:
- žádost manželů Vystavělových o promi-

nutí poplatku z prodlení za dlužný nájem 
- (Nájemnická 12) ve výši 26 344 Kč
- žádost paní Zdeňky Cmoriakové o pro-

minutí poplatku z prodlení za dlužný nájem 
- (Korunní 30) ve výši 20 510 Kč
- žádost Pavla Viktorína o zrušení před-

kupního práva obvodu k nemovitostem a to
domu Prostorná 2 včetně souvisejících po-
zemků

- žádost nájemců domu Přemyslovců 26 
a Klicperova 9 o prodej bytů do osobního
vlastnictví

Rada městského obvodu na svých schů-
zích:

Rozhodla: o přímém zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu a uzavření Smluv 
o dílo na akci:

- regenerace sídliště Fifejdy I. - mobiliář,
s firmou Jaromír Mičulka

- regenerace sídliště Fifejdy I. - Baarova
1, projektová dokumentace, s firmou 
PROINK, spol. s r.o.

- regenerace sídliště Fifejdy I. - terénní 
a sadové úpravy (opatření 13/1 a 14) s fir-
mou Arbor Moravia, spol. s r.o.

- regenerace sídliště Fifejdy I. - terénní 
a sadové úpravy (opatření č.8) s firmou Petr
Vykrut - zahradní služby

- oprava výjezdu z ulice Hynaisovy na 
ulici 28. října, s firmou Jaromír Mičulka

- renovace střešní krytiny domů 28. října
202 a 204, s firmou Vladimír Šnorek -
Klempo

- renovace střešní krytiny domu Hany
Kvapilové 5, s firmou Miroslav Kohoutek -
realizace staveb

- renovace elektroinstalace v domě 28. říj-
na 202, s firmou Elmida, spol. s r.o.

Rozhodla : na základě předložených nabí-
dek a následného výběrového řízení o výbě-
ru nejvhodnější nabídky a uzavření Smluv 
o dílo na  stavbu:

- rekonstrukce ZŠ Fifejdy I. s firmou 
POEL, spol. s r.o.

- DPS Novoveská 14 - solární kolektor, 
s firmou IGB Holding, a.s.

Rozhodla: o uzavření Dodatku na:
- zpracování projektové dokumentace

stavby DPS Novoveská 14 - solární kolek-
tor, s firmou Petr Kramoliš

- stavbu Sanace domu Novoveská 14, Os-
trava-Mariánské Hory, s firmou Kavis, spol.
srov.o.

Rozhodla: o uzavření Smluv na stavbu
Rekonstrukce a dostavba ZŠ Matrosovova
Ostrava-Hulváky s firmou POEL, spol. 
s r.o., a to Smlouvy mandátové, Smlouvy na
zpracování realizační dokumentace 
a Smlouvy na vnitřní vybavení školy

Schválila: následující pronájmy nebyto-
vých prostor:

- garáže v objektu Přemyslovců 61 firmě
POEL, spol. s r.o.

- v objektu 28. října 155 p. Petru Želízko-
vi

- v objektu Přemyslovců 65 společnosti
Forte Ostrava, spol. srov.o.

- objekt Zelená 73 Charitě Ostrava
Souhlasila: s uzavřením Dohody o splát-

kách za dlužný nájem ve výši 9 434 Kč 
s p. Radimem Grygárkem

Zamítla: žádosti o prominutí poplatku 
z prodlení:

- za dlužný nájem ve výši 10 919 Kč 
(p. František Švajner, Ludmilina 31) a ve
výši 6 072 Kč (p. Zdeňka Kolinkeová, Lá-
zeňská 3)

- za vyúčtování služeb, spojených s byd-
lením za rok 2001 ve výši 9 190 Kč (manže-
lé Husarovi, Boleslavova 6)

Schválila:
- přidělení bytu 0+1 v DPS manželům Ře-

háčkovým
- adaptaci části půdního prostoru k rozší-

ření stávající bytové jednotky v domě Vr-
šovců 64 p. Nathanu Crightonovi

Rozhodla: s účinností od 1. září 2004 
účtovat na úseku pečovatelské služby za do-
voz obědů, za nákupy a pochůzky 10 Kč

Rozhodla: o poskytnutí sponzorských
darů:

- Občanskému sdružení KRCH OFF Ska-
te Ostrava ve výši 2 500 Kč

- Svazu tělesně postižených v ČR, místní
organizaci Ostrava, ve výši 4 200 Kč

- Občanskému družení Svatováclavský
hudební festival Ostrava, ve výši 5 000 Kč

- žákům ZUŠ E.Marhuly v Ostravě-Mari-
ánských Horách (Michaele Kuřavové, Blan-
ce Pohorské a Terezii Kovalové) po 1 000
Kč

- souboru ZUŠ E. Marhuly BUMBUM-
BAND ve výši 5 000 Kč

- Ostravskému dětskému sboru ve výši 
15 000 Kč

- Společnosti pro kulturu a umění v Os-
travě ve výši 5 000 Kč

- ZŠ Gen. Janka Ostrava-Mariánské Hory
ve výši 5 000 Kč

- ZŠ Matrosovova Ostrava-Hulváky ve
výši 5 000 Kč

Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb

Za zasedání Zastupitelstva městského obvodu 
a schůzí Rady městského obvodu za II. čtvrtletí 2004

Hamé myslí na děti
Potravinářská firma HAMÉ a.s.

myslí na děti nejen výrobou dobrot pro
jejich mlsné jazýčky. Ke Dni dětí totiž
věnovala Kojeneckému ústavu v Ostra-
vě-Zábřehu několik stovek masozeleni-
nových kojeneckých výživ.

Tento sponzorský dar se již stal tra-
dicí a je výrazem trvalého zájmu firmy
HAMÉ o děti. 

A dětem opravdu chutnalo!

Nerad se dívám na KOTEL. Vadí mi
papírkové předvádění se některých zarpu-
tilých tazatelů typu: „Mámo, dívej se,
jsem v televizi!“

Přes tlusté sklo obrazovky na mne dý-
chá paní Jílková, která, ať se snaží, jak se
snaží, stěží usměrňuje dobře míněný do-
taz ctihodné seniorky: „Proč si nesednete
všichni za jeden stůl a neděláte něco pro
slušné lidi?“

Budiž, ale je třeba si ujasnit některé
pojmy.

Tak za prvé: 
■ pojem „slušní lidé“ je poněkud

zvláštní. Jak já TV divák vím, že ten kdo
mluví za slušné lidi není 5x trestaný ná-
silník a podvodník? Navíc, zkuste vznést

ve společnosti opačnou výzvu: „Kdo ne-
ní slušný člověk - ať zvedne ruku!“ Mys-
líte si, že se někdo neslušný přihlásí? 
Z toho vyplývá - „slušní“ jsme všichni,
bez výjimky. Kdyby tomu tak bylo, tak
můžeme zrušit trestní zákony, věznice,
policii… Ty jsou přece pro „neslušné“!

Zákony a vyhlášky jsou pro lidi a je mi
úplně jedno, zda slušné či neslušné.

Za druhé:
■ „Vy se tam (míní tím ctihodný seni-

or poslaneckou sněmovnu) jen hádáte,
nic neděláte… domluvte se, nedělejte po-
litiku, ale pracujte!“

Je nutno konstatovat, že demokracie je
soutěž politických stran. Nedělá se na ná-
městí. 

Jednotlivé politické stravy se od sebe
musí lišit. Uvedu v čem jsou rozdílné, na-
příklad: ve výši zdanění, otázce platby za
zdravotní péči, v pohledu na důchodovou
reformu na školství, komu vyplácet či ne-
platit sociální dávky, zda investovat do
dálnic nebo do domovů seniorů, zda vra-
cet zabavený majetek a další a další důle-
žité věci. Co strana, to jiný názor. Jako 
v rodině. Co strýc či teta, to jiný pohled
na to, kdo má zdědit barák po dědečkovi.

Samozřejmě, že existuje možnost tzv.
Národní fronty s vedoucí úlohou jedné
strany - ale pak se jedná o diktaturu (třeba
kanálového lumperproletariátu nebo pod-
nikatelů z Panenských ostrovů) - a to snad
nikdo, ani ten pán v kotli, nechce. Takže
strany tu jsou, na nich stojí a leží demo-
kracie a jen na nás voličích záleží, které 
z nich (slušným nebo neslušným) dáme
svůj hlas, abychom se měli lépe. Přitom je
třeba jedno jediné - nenaletět na nesplni-
telné sliby. I o tom je kotel. (JEZ)

Kotel

V Třebovickém útulku jsou psi
označováni mikročipy

Dne 12. 6. 2004 proběhly na rybníku v re-
víru Odra 2B - Járka, rybářské závody pro
děti a mládež z Ostravy.

I přes nepřízeň počasí se akce zúčastnilo
31 dětí. Děti ulovily 16 kaprů od 45 cm do
59 cm. Cenu za největšího kapra získal To-
máš Hyl z rybářského kroužku Ostrava-Mar.
Hory. Nejvíce ulovených ryb ulovil David
Dubček ze Slezské Ostravy. Dobře si vedla i
jediná závodnice Denisa Dreslerová z Poru-
by. Ceny na tyto závody věnovali tito spon-
zoři: Fa Čtyřlístek, Údržba vozovek Jaromír
Mičulka, Europen Consulting Group zastou-
pená panem Suchánkem, rybářství Kotlář,
Mobil shop, ČSR Ostrava a MS RS Marián-
ské Hory. 

Těchto závodů se zúčastnili tito hosté,
kteří předali ceny mladým rybářům. Ing. Ra-
dim Chytka, poslanec parlamentu ČR, Ro-
man Ramach a Miroslav Lindovský, zastupi-
telé města Ostrava, Doc. ing. Petr. Volf,
CSc., radní Mariánských Hor a Ing. Lumír
Slovák, člen zastupitelstva Mar. Hor.

Všem zúčasněným děkuje MS RS zastou-
pená předsedou Josefem Rojákem.

Mladí rybáři závodili

Ohlédnutí za minulým měsícem:
Knihovna na sídlišti Fifejdy uspořádala 31. května zábavné odpoledne ke Dni dětí „Tan-

číme v rytmu“. Celou akci doprovázela svými písněmi romská kapela GIPSY DEMO. Od-
poledne bylo plné sladkostí, soutěží a tance. Děti z celého sídliště zaplnily knihovnu do po-
sledního místečka. Pobavit se přišlo 90 dětí.

Ve čtvrtek 10. června navštívila naši knihovnu manželka premiéra České republiky paní
Viktorie Špidlová, prezidentka o.s. Centrum Čítárna. Povídala si s žáky třetích tříd základní
školy Gen. Janka.

Přečetla dětem pohádky, ptala se na oblíbené knížky a zdůraznila dětem, jak je důležité
číst. Nakonec se všem dětem na památku ochotně podepisovala.

Knihovna - knihy - čtenář

Knihovna Mar. Hory, Daliborova 9 budou každé úterý od 13 - 17 hod.

Knihovny o prázdninách: 

Tvoříme divadlo s housenkou

1. 13. 7. 2004 Figurky z kindervajíček
(postavičky, zvířátka z kindervajíček)

2. 20. 7. 2004 Prstové obrázky
(malování barvou bez štětce)

3. 27. 7. 2004 Rytířský sál
(papírové masky rytířů. strašidel, …)

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10 budou každý čtvrtek od 13 - 17 hod.

1. 8. 7. 2004 Mazlivý svět bambulí 
(originální zvířátka z bambulí a plyšo-
vých drátků)

2. 15. 7. 2004 Šnečku, šnečku, vystrč
růžky (koláže z hedvábného papíru)

3. 22. 7. 2004 Mé srdce patří jenom tobě
(obrázky z papíru a látky)

4. 29. 7. 2004 Pohádková iniciála
(fantazie při zdobení písmen)

5. 5. 8. 2004 Kouzelné obrázky
(malování prstovými barvami)

6. 12. 8. 2004 Léto hraje barvami
(práce s razítky, houbou, voskem)

7. 19. 8. 2004 Loutkové divadlo
(vyrábíme loutky a dekorace)

8. 26. 8. 2004 Těšíme se do školy
(výroba vlastního rozvrhu hodin)

4. 3. 8. 2004 Rytířský sál II
(papírové masky princezen, králů, ...)

5. 10. 8. 2004 Permoníci z vařeček
(veselé postavičky z vařeček)

6. 17. 8. 2004 Foukačka
(foukacími fixy děláme dekorace, ...)

7. 24. 8. 2004 Loutkové divadlo
(vyrábíme loutky a dekorace)

O prázdninách se můžete přijít podívat na výstavu výtvarných prací žáků ZŠ Gen. Janka.

PŮJČOVNÍ DOBA - ČERVENEC + SRPEN
Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9

Dětské oddělení: Dospělé oddělení:
Pondělí - 9 - 15 h.
Úterý 9 - 17 h. 9 - 17 h.
Středa - -
Čtvrtek 9 - 15 h. 9 - 17 h.
Pátek - -

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10

Dětské oddělení: Dospělé oddělení:
Pondělí 9 - 17 h. 9 - 17 h.
Úterý - 9 - 15 h.
Středa - -
Čtvrtek 9 - 17 h. 9 - 17 h.
Pátek - -
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Příměstské počítačové tábory pro děti od 8 do 16 let. Každé dítě má k dispozici svůj
multimediální PC, nepřetržitý přístup na internet, odborný výklad lektora, oběd, 2 svačinky,
pitný režim a pojištění. Z obsahu: Windows XP, Internet, E-mail, scanování, úprava obráz-
ků, tvorba vlastní prezentace. Pro pokročilé děti tvorba webových stránek, digitální zvuk 
a video, práce s digitální fotografií, stavíme si PC, programování ve Visual Basicu. Výsled-
ky práce si děti vypálí na CD. V odpoledních hodinách počítačové hry a sportovní soutěže
venku. Kdy? Všední dny o letních prázdninách, 8.00 - 18.00 hod. 12. - 16. července, 19. -
23. července, 26. - 30. července, 2. - 6. srpna, 9. - 13. srpna, 16. - 20. srpna, 23. - 27. srpna.

Hudební 2, Mariánské Hory,
tel.: 596 624 675,

e-mail: edu@autocont.cz
http://edu.autocont.cz

MALÉ ZDROJE ZNEČIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

UPOZORNĚNÍ
Opět upozorňujeme všechny provozovatele malých zdrojů znečišťování ovzduší

MZZO (mimo provozovatele MZZO umístěných v rodinných domech, bytech 
a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány vý-
hradně pro podnikatelskou činnost) na povinnost vyplývající ze Zákona č. 86/2002
Sb., o ochraně ovzduší § 12 odst. f). Jedná se o provedení měření účinnosti spalová-
ní, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalo-
vacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele a to nejmé-
ně 1x za 2 roky a odstraňovat zjištěné závady. Tuto povinnost plní provozovatelé 
u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdro-
jů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW.
Měření musí provést oprávněná osoba, což je držitel živnostenského oprávnění 
v oboru kominictví.

Povinnost měření a předložení výsledků na místní ÚMOb Mar. Hory a Hulváky,
odbor MHDaO je nutné splnit do 1. 6. 2004. V případě nesplnění této povinnosti
hrozí pokuta ve výši od 500 do 150 000 Kč.

Na povinnost měření jsme již upozorňovali v předchozích číslech Zpravodaje.

Žáci 6. tříd naší ZŠ Gen. Janka se každo-
ročně zúčastňují přírodovědné soutěže „Pří-
roda s otazníky“. Podzimní kolo probíhá
vždy na Stanici mladých přírodovědců v Os-
travě-Porubě na Čkalovově ulici. Jarní část
pak na Pasíčkách v Beskydech formou asi 
5 km dlouhé trati s několika stanovišti, kde
čeká na všechna družstva spousta úkolů. Žá-
kům se tato soutěž opravdu líbí. Pracovníci
přírodovědné sekce Stanice mladých příro-
dovědců z Poruby mají vždy perfektně při-
pravenou celou trať a rovněž i ceny, které
žáci dostanou od DDM na Korunní ul. - jsou
velmi hodnotné (encyklopedické knihy 
s pěknými barevnými obrázky). Letos sou-
těž proběhla 9. června.

Další týden 16. června, pro 40 dětí obou
škol, připravil RNDr. Jan Mayer (DDM Ko-

runní) pěknou naučnou akci. Autobusem do
Štramberka, kde si všichni prohlédli zajíma-
vé arboretum (je zde teprve pátým rokem) 
s krásnými kvetoucími rostlinami - i velmi
vzácnými. Taky hledali ve vápencích zka-
meněliny a někteří byli úspěšní.

Pak jsme jeli do Bartošovic, zde je Stani-
ce pro nalezené a poraněné živočichy. Pan
průvodce hovořil velmi zajímavě a poutavě.

Žákům se tato naučná akce velmi líbila,
označili tento den jako nádherný, poučný, ti-
chý (asi ve smyslu celkové pohody), zajíma-
vý, tajemný a přály by si více takových akcí.

Všem jmenovaným, kteří se na těchto ak-
cích podíleli, chci touto cestou poděkovat.

Jana Bílková,
učitelka ZŠ Matrosovova

Dětem se líbí v příroděCo je Kinderiáda? Atletické závody
pořádané Českým atletickým sva-

zem pro žáky 2. - 5. tříd základních škol
ZŠ Gen. Janka se zúčastnila již třech roč-
níků této soutěže a vždy si naši žáci do-
vezli nějakou tu medaili. Největším úspě-
chem našich žáků bylo probojování se do
republikového kola v Praze.

Kdo závodí a v čem? Z každého roční-
ku jedna dívka a jeden chlapec. Všichni
účastníci Kinderiády běží 60 m. Další
disciplíny jsou rozděleny podle ročníků.
Žáci druhé třídy skáčou do dálky z místa,
žáci třetí třídy hází plným míčem (1 kg),
žáci čtvrté třídy hází kriketovým míčkem
a ti nejstarší skáčou do dálky s rozběhem.

Tento ročník Kinderiády byl pro žáky
naší školy rovněž úspěšný. Žák 4. třídy
Daniel Tluček se umístil na 3. místě v ho-
du kriketovým míčkem a David Lipina,
žák 3. třídy, hodil plným míčem třetí nej-
lepší hod ve své kategorii.

A co nakonec? Kinderiáda je organi-
začně náročná soutěž pro všechny zúčast-
něné strany, ale vždy dopadne dobře. Ne
jinak tomu bylo i letos 25. května v Haví-
řově na sportovním hřišti ZŠ M. Kudeří-
kové, i když jsme se málem nezúčastnili.
Důvod? Na poslední chvíli nám odřekl
dostatečně předem zajištěný odvoz, štěstí
nás však neopustilo. ZŠ Gen. Janka touto
cestou děkuje pánům Miroslavu Kubíč-
kovi a Danielu Špirutovi za zajištění do-
pravy bez nároků na finanční vyrovnání 
a ze svého osobního volna. Svou přítom-
ností pomohli nejen s dopravou, ale 
i podporováním dětí při soutěžích.

M. Krihová

Kinderiáda 2004 
Malé promoce na radnici

21. červen se určitě vepsal nesmazatelně do paměti 39 absolventů vyššího odborného
studia SZŠ a VZŠ z Ostravy-Vítkovic. Ten den byli totiž v naší obřadní síni slavnostně vy-
řazeni ze studia za přítomnosti ředitelky školy, pedagogů, svých rodinných příslušníků 
i starostky našeho městského obvodu Liany Jančkové. Ta všem studentům pogratulovala
a předala růži. Slavnostní malé promoce zpříjemnilo vystoupení žáků Základní umělecké
školy v Ostravě-Mariánských Horách.

A tak nechyběly slzičky dojetí… Nám nezbývá než popřát úspěšným absolventům hod-
ně úspěchů v jejich náročné profesi. (TK)

V rámci Měsíce evropské unie byly na zá-
kladních školách našeho obvodu vyhlášeny
tři soutěže: literární, fotografická a výtvar-
ná. Téma bylo opět jednotné: Evropská unie.
Porota měla nelehký úkol. Děti totiž překva-
pily úrovní svých prací ve všech oborech. 

Ale v každé kategorii mohli vyhrát jen tři.
Toto jsou oni.
Literární soutěž: 1. místo: Martin Porost-

lý, 9. třída ZŠ Gen. Janka, 2. místo: Šimon
Pelikán, 6. třída ZŠ Matrosovova, 3. místo:
Karolína Pawlusová, 6. třída ZŠ Gen. Janka.

Fotografická soutěž: 1. místo: Dominika
Turečková, 6. třída ZŠ Gen. Janka, 2. místo:

Monika Marková, 9. třída ZŠ Gen. Janka, 
3. místo: Jakub Valošek, 6. třída ZŠ Gen.
Janka.

Výtvarná soutěž: 1. místo: Nikola Pode-
švová a Tereza Pavličová, 6. třída ZŠ Matro-
sovova, 2. místo: Adéla Březíková, 6. třída
ZŠ Gen. Janka, 3. místo: společná práce žá-
ků 7. a 8. třídy ZŠ Matrosovova.

Vyhodnocení všech tří soutěží proběhlo
21. června v 15.00 hodin na radnici v Mari-
ánských Horách za přítomnosti zástupců
všech organizátorů dětského dne. Všem ví-
tězům blahopřejeme.

A nyní přetiskujeme vítězné práce.

Děti soutěžily v uměleckých oborech

Všichni víme, že je v moři slaná voda.
Přesvědčil jsem se o tom i já, když jsem se
koupal v moři. Všichni ale také víme, že i sl-
zy, které nám kanou z očí, jsou slané.

I když vědci svými vědeckými metodami
vysvětlují slanost mořské vody, napadá mne:
„Neexistuje mezi mořskou vodou a slzami
spojitost?“ Vždyť po ta dlouhá tisíciletí exi-
stence života na naší planetě bylo vyplakáno
tolik slz, že by naplnily několik moří. V do-
bě antiky to možná byly slzy řeckých a řím-
ských bohyň. V krutém středověku nebo 
v době nevolnictví skanulo rovněž mnoho
slz. Nejvíc slz ale vsáklo do země v době vá-
lek. Co svět světem stojí pořád se válčilo.
Minulé století nám přineslo hned dvě dlouhé
a kruté světové války. Zahynuly miliony vo-
jáků i civilistů a každého někdo oplakával.

I dnešní doba v novém tisíciletí nezůstává
pozadu. Denně z televizních i rozhlasových
zpráv slyšíme, kolik lidí zahynulo při růz-
ných zemětřeseních, povodních, dopravních
nehodách, ale i při válečných nebo teroris-
tických akcích. Lidstvo je nepoučitelné. Po-
řád se staráme, aby slanost mořských vod
neklesla. Nyní snad Evropě svítá naděje, že
vody, které omývají její břehy, budou méně
slané. Evropská unie nám slibuje, že kon-
flikty mezi státy se nebudou řešit válkami,
ale společnými rozpravami. Takže máme na-
ději a musíme doufat, že se nám splní. A do
moře můžeme třeba sypat sůl, kterou jsme
za minulá staletí nastřádali.

Martin Porostlý, IX.B,
ZŠ Gen. Janka 1208,
Ostrava-Mar. Hory

Proč je moře slané?

Vstoupili jsme do unie,
nevíme, co však z toho plyne.
Jestli něco dobrého 
a pro nás prospěšného.
To se ještě uvidí,
co my jsme tu za lidi.
Jestli si s tím poradíme
a jak unii posloužíme.

Nebo radši ona nám,
tu odpověď dobře neznám.
Však ono se ukáže,
co s unií všechno dokážem.
Kéž by aspoň naše děti řekly…
BÝT V UNII - TO TEĎ LETÍ…

Šimon Pelikán, VI. třída, ZŠ Matrosovova

Evropská unie

Jednoho krásného letního rána roznesla
sýkorka po lesním království špatnou zprá-
vu. Starý medvěd Bručoun, který už od ne-
paměti vládl lesnímu zvířectvu, zemřel. Inu,
rozhodli se potom jeho synové, že uspořáda-
jí velkou poradu, aby zjistili, který z nich by
měl být jeho nástupcem.

Přivedli si každý 25 zvířat, jež jim byla
nejoddanější, a porada začala. Dopadla však
velmi špatně, protože oba měli na své straně
stejné množství hlasů. Nakonec z toho
vznikla velká hádka, kterou ukončila až
moudrá sova, když navrhla, že se les může
rozdělit na dvě poloviny a každé může vlád-
nout jeden ze dvou bratrů medvědů. Medvě-
di se shodli na tom, že je to nápad dobrý, a
jako hranici si určili potůček, jenž lemoval
střed lesa.

Takto rozděleno žilo vždy 25 zvířat a
vládce medvěd celé léto i podzim. Potom ale
přišla krutá zima. Obě skupiny chtěly přežít,
ale každá na to šla jinak. První se dohodla,
že je určitě nejlepší, když si budou pomáhat

a držet pohromadě. Druhá se jim vysmála a
udělala to úplně opačně. „Každý se bude
starat sám o sebe,“ rozhodl medvěd, vládce
druhé skupiny. Jenomže to byla hloupá slo-
va a brzy se to ukázalo. Nikdo nepomohl ká-
něti, které uvízlo v keři s bodavými trny rů-
že, nikdo neukázal hladovějící srnce cestu
ke krmelci a nikdo také nepomohl, když za-
útočila smečka vlků.

Nakonec zbyl z 26 zvířat pouze medvěd,
který litoval svých hloupých slov a činů a
rozhodl se, že se půjde svému bratrovi o-
mluvit a předá mu vládu nad celým lesem.
Druhý medvěd omluvu přijal a poradil mu:
„Každému se žije lépe, když je součástí ně-
jakého společenství, kde si všichni pomáha-
jí, i když to přinese i trochu sebeobětování.
Ten, kdo žije sám, je snadnou kořistí nejen
hladových šelem, ale i svých zlobou naplně-
ných sousedů.“

Karolína Pawlusová, VI.B, 
ZŠ Gen. Janka 1208,
Ostrava-Mar. Hory

Lesní království
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PŮJČOVNA
VOZÍKŮ
JE ZDE

PRO VÁS!
NAŠE ADRESA:
Miloslav Szymiczek,

Nivnická 25,
Ostrava-Mariánské Hory

telefon: 596 633 160, 
mobil: 604 877 712

Potřebujete 
něco odvézt?

ZÁJEMCŮM
O INZERCI

Pokud máte zájem o placenou
inzerci na této straně našeho
Zpravodaje, kontaktujte naši
redakci - Táňu Kantorkovou
na radničním telefonním čísle
596 620 341. Cena inzerátu je
dle velikosti - 10 Kč za 1cm2.

red.

Hapur spol. s r. o., ul. 28. října 150
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
tel.: 597 577 440, fax: 597 577 325

e-mail: hapur@hapur.cz, www.hapur.cz
Navštivte naše nové www stránky!

Český výrobce

NABÍZÍME VÁM
● Přešití kožichů, 

velurů a kožených výrobků
● U bund výměna 

podšívky a zipů!
● Zakázková výroba

a prodej kožichů
Kožešnictví NIGA 

Sídliště Fifejdy I (u Baumaxu)
Gen. Hrušky 1215/25
Telefon: 596 634 170

Irena Malá
Kožešnictví
NIGA

POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba,
před restaurací Zátiší)

telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtěžších, 
při ztrátě blízkého člověka, obraťte se na nás

Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí 
s úmrtím i pohřbem kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR

Pondělí–pátek 8.00–16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

Garážová vrata a brány na míru!
Zaplníme každou díru!

VÝROBA - MONTÁŽ - SERVIS

OOzznnaammuujjee
otevření oblastní kanceláře

na ulici 28. října 207/532, Ostrava-Mar. Hory, 709 00
(vedle kancelářských strojů), Tel./fax: 596 639 198

Vyřídíte zde:
❒ ÚVĚRY OD 4,9 %, ZMĚNY SMLOUVY
❒ ŽÁDOST O VÝPLATU NASPOŘENÝCH 

PROSTŘEDKŮ
❒ UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY
❒ BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

Možnost spolupráce!

Služby poskytované v DPS
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

❏ REHABILITACE: i nadále funguje
rehabilitace hrazená zdravotními pojišťov-
nami. 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

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 

❏ 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

✓ CHCETE SI 
NAKOUPIT?

✓ CHCETE SI 
ZACVIČIT?

✓ NEBO NAVŠTÍVIT
KINO?

✓ A NEMÁTE KDE DÁT
DĚTI?

✓ JSME TU PRO VÁS.
✓ OBRAŤTE SE 

NA NÁS.

Lenka Křivá - sociální a úklidové služby 
Stará Bělá, Junácká 449, Mob.: 728 233 071, Tel.: 596 716 057

MILÉ MAMINKY:

BYTY ● DOMY ● POZEMKY ● NEBYTOVÉ PROSTORY
pobočka Ostrava

ul. S.K.Neumanna 7, Ostrava 1
tel.: 596 115 052, 596 130 177

fax: 596 128 087
ostrava@iet-reality.cz

Profesionálové Vám zajistí:

PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

www.iet-reality.cz

Chcete prodat nebo pronajmout svou nemovitost?

bezplatně poradíme
Navštívíme Vás kdekoli na Moravě, zajistíme kompletní servis

volejte 608 444 164

Najdete nás: Ahepjukova 12, Moravská Ostrava
(u zastávky trolejbusu „Sídliště Fifejdy“)

tel.: 596 627 600

Léto
s Herkulesem
❖ Studio Herkules Vám nabízí:

Posilovnu
Solárium
Spinning
Fitness bar

❖ Akce na získání volných 
vstupů na spinning (jsme 
autorizovaným centrem).

❖ Prázdninové slevy 
na permanentky.

❖ ZDARMA lekce pro začáteční-
ky - vždy v úterý v 18.00 hod.

❖ V posilovně Vám s tréninkem
poradí zkušený trenér 
a v baru namixuje ten správný
drink zkušený „barman“.


