
Územní samospráva byla v ČR znovuob-
novena v roce 1990 a do čela obcí a měst se
vrátili starostové. Stalo se tak zákonem 
č. 367/1990 Sb. - Zákonem o obcích. Tento
zákon stanoví jaké je postavení obcí v ČR,
kdo jsou občané obce, jak katastrálně obec
vypadá a jak se její domy číslují. Rovněž
stanoví, jak se má hospodařit s majetkem
obce. Důležitý paragraf je ten, který říká, že: 

- obec vykonává na svém území státní
správu ve všech věcech, které stanoví zákon,
působnost v těchto věcech je přenesená pů-
sobnost obce.

Obce k této činnosti obdrží ze státního
rozpočtu příspěvek na plnění úkolů v přene-
sené působnosti. O tom, které úkoly to jsou
a jak je to v Ostravě, statutárním městě, si
povíme někdy příště, teď se vraťme k záko-
nu o obcích.

Hlava IV. a další pojednávají o samosprá-
vě. Říká se v nich, že:

- zastupitelstvo obce je složeno z členů
zastupitelstva obce,

- počet členů zastupitelstva je dán počtem
obyvatel obce,

- mandát člena zastupitelstva vzniká zvo-
lením a je neodvolatelný,

- starosta (místostarosta, radní) mohou
být pro výkon své funkce dlouhodobě uvol-
něni ze svého bývalého zaměstnání a náleží
jim od obce odměna za výkon jejich funkce,

- i neuvolněným členům zastupitelstva
může být za výkon funkce poskytnuta mě-
síční odměna v souladu s prováděcím před-
pisem.

Zákon o obcích rovněž dává na vědomí,
jaká jsou práva člena zastupitelstva, pravo-
moce zastupitelstva, rady, starosty a místos-
tarosty.

Jednotlivostem budu věnovat samostat-
nou kapitolu. Teď si ozřejmíme pojem obec-
ní (v našem případě statutárního města) ob-
vodní úřad. Zákon říká, že obecní (obvodní)
úřad tvoří starosta, místostarosta, tajemník
obecního (obvodního) úřadu a zaměstnanci
obce (obvodu). Rada obce (samospráva slo-
žena ze zastupitelů) zřídí i jednotlivé úseky
činnosti obecního (obvodního) úřadu to jsou

odbory a oddělení, v nichž pracují zaměst-
nanci obce (obvodu).

Obecní úřad funguje:
- v oblasti samostatné působnosti, kde pl-

ní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo ne-
bo rada a pomáhá výborům a komisím za-
stupitelstva v jejich činnosti

a v oblasti přenesené působnosti, kde vy-
konává státní správu.

Tam, kde je obecní úřad, je zřízena funk-
ce tajemníka obecního úřadu, který je za-
městnancem úřadu. Tajemník je odpovědný
za plnění úkolů obecního úřadu v samostat-
né i přenesené působnosti starostovi. Tajem-
ník se zúčastňuje zasedání zastupitelstva ob-
ce a schůzí rady s hlasem poradním.

Zapamatujte si, prosím, informaci, která
nezazněla, že již od roku 1990 neexistuje
národní výbor.

Nashledanou příště. 
Jiří Jezerský
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Nejjistější místo, kde naleznete pomocnou ruku, je
na konci vašeho ramene. TWAIN

Kresby: Jidřich Oleš

Konference v Paříži
Radniční Zpravodaj i naše www stránky informovaly občany Mariánských Hor a Hulvák,

že mají možnost se zúčastnit květnové mezinárodní konference MIRIAD v Paříži. Konfe-
rence, týkající se prevence průmyslových rizik a jejich vlivu na obyvatelstvo měst. 

Přihlásili se tři zájemci, pan W. Fiala, paní R. Václavková a slečna Š. Nováková. Rada
městského obvodu rozhodla, že akce se zúčastní první dva jmenovaní s tím, že slečna No-
váková bude náhradnicí. Všichni tři splnili zadaná kritéria.

Jiří Jezerský

Krásné Velikonoce
V měsíci dubnu oslavíme největší křesťanské svátky, svát-

ky jara, Velikonoce. Přejeme všem hodně sluníčka a poho-
dy, děvčatům velkou pomlázku a chlapcům hodně vykole-
dovaných vajíček a zajíčků. Vaše redakce

Zápis do mateřinek
Zápis do mateřských škol našeho obvo-

du se koná ve dnech 19. - 23. dubna 2004,
vždy od 8.00 do 16.00 hod. Na nové ka-
marády se těší děti v těchto mateřských
školách:

MŠ Ostrava-Mariánské Hory, Zelená
73/A,

MŠ Ostrava-Mariánské Hory, Gen. Jan-
ka 1/1236,

MŠ Ostrava-Hulváky, Matrosovova
14/A,

Křesťanská MŠ Ostrava-Mariánské Ho-
ry, U Dvoru 22,

Alternativní MŠ Ostrava-Mariánské
Hory, U Dvoru 22a

Přímo v centru Mariánských Hor na třídě 28. října otevřela
svou pobočku Komerční banka. Klienti mohou využívat jejich
služeb již od počátku měsíce března denně do 17 hodin. K dis-
pozici je i venkovní bankomat a trezor s celonočním provozem.

V loňském roce otevřela tato banka dvacet poboček, letošní
mariánskohorská je jedna z patnácti plánovaných. Přejeme
bance hodně spokojených klientů z Mariánských Hor a Hulvák.

(TK)

Komerční banka otevřela pobočku v Mariánských Horách

Veřejná správa v obci (III. část)

Na stránkách Zpravodaje se pravidelně
objevují články z různých oblastí činností
naší radnice. Stojíme na prahu jara a zane-
dlouho se vše kolem nás zahalí do zeleně 
a květů. Nastává proto vhodná doba říci si
něco o tom, jak funguje v praxi péče o zeleň.

V roce 1992 byl přijat Zákon č. 114 Sb.,
O ochraně přírody a krajiny jehož účelem je
přispět k udržení a obnově přírodní rovnová-
hy v krajině, k ochraně rozmanitostí forem
života, přírodních hodnot a krás a k šetrné-
mu hospodaření s přírodními zdroji. V tom-
to zákoně plní rozhodující úlohu při ochraně
přírody a krajiny stát a jeho orgány. Součas-
ně se však také obrací k fyzickým a právnic-
kým osobám, podnikajícím i nepodnikají-
cím, k vlastníkům nebo jen uživatelům pří-
rody a krajiny a stanoví pravidla chování
všech těchto subjektů ve snaze chránit příro-
du a krajinu před nepříznivými účinky toho-
to chování.

Z toho zcela jasně vyplývá, že chráněna je
veškerá živá i neživá příroda a že její nedíl-
nou součástí je městská zeleň. Celý postup
upravuje Vyhláška ministerstva životního
prostředí České republiky č. 395/92 Sb., kte-
rou se provádějí některá ustanovení zákona
ČNR č. 114/92 Sb., O ochraně přírody a kra-
jiny.

V podmínkách našeho města Ostravy plní
úkoly orgánu ochrany přírody obec, což je
město Ostrava a výkon státní správy provádí
odbor životního prostředí Magistrátu města

Ostravy. Ten vydává, po provedeném správ-
ním řízení v rámci kterého jsou vyhodnoce-
ny všechny funkční a estetické vlastnosti
dřeviny, rozhodnutí o tom zda povolí či ne-
povolí větší ořezy nebo kácení dřevin. Roz-
hoduje ale také o tom, zda jako kompenzaci
vzniklé ekologické újmy uloží náhradní vý-
sadbu za skácené dřeviny. Tady stojí za
zmínku skutečnost, že ochrany zákona poží-
vají i ovocné stromy a keře a to jak na veřej-
ných prostranstvích, tak i v soukromých za-
hradách. Rovněž fyzickým osobám, vlastní-
kům pozemků, může orgán ochrany přírody
uložit náhradní výsadbu a to zejména pokud
je povoleno kácení z důvodu nějaké stavby.

Žádost o vydání povolení ke skácení dře-
vin může podat pouze vlastník pozemku,
případně nájemce se souhlasem vlastníka.
Zde je třeba říci, že vlastníkem dřeviny je
ten, komu patří pozemek, na kterém dřevina
roste. Nikdo jiný, než vlastník, nemá právo
jakkoli zasahovat do zeleně. Tato skutečnost
je velmi důležitá, neboť až příliš často se set-
káváme s tím, že občané se nesprávně do-
mnívají, že když si někdy před 30 léty zasa-
dili u domu strom nebo keře, že jsou jejich 
a že kdykoliv si je mohou ořezat nebo ostří-
hat. V takovémto případě se dopouštějí ne-
jen zásahu do cizího majetku, ale zároveň
přestupku podle výše uvedeného zákona. Ja-
ký je tedy postup, když občan chce požádat
o skácení dřeviny rostoucí na veřejně pří-
stupném prostranství. Vždy je nutné obrátit

se na odbor místního hospodářství s uvede-
ním místa a důvodu proč by měla být dřevi-
na odstraněna. Příslušný pracovník provede
prohlídku dřeviny na místě samém a to za 
účasti pracovníka orgánu ochrany přírody
(posuzování se provádí v období plné vege-
tace). V případě, že jsou shledány zákonné
důvody a je vydáno písemné rozhodnutí ve
kterém je kácení povoleno, může být dřevi-
na odstraněna, což se provádí v období ve-
getačního klidu, to je od 1. 10. do 31. 3. Zde
je na místě říci, že občan není účastníkem
správního řízení. Samotné práce pak zadává
odbor místního hospodářství odborné firmě.

Na území městského obvodu Mariánské
Hory a Hulváky se však nenacházejí pouze
pozemky, které mu byly svěřeny do jeho
správy, ale jsou zde i pozemky jiných vlast-
níků jako například města Ostravy, České
republiky, OKD, a.s., Pozemkového fondu
ČR, jako příklad lze uvést ulice Tilschové,
Mojmírovců, Bendlova, Slévárenská, 
U Dvoru atd. V neposlední řadě máme v na-
šem městském obvodu i veřejně přístupná
místa ve vlastnictví fyzických osob.

Zde je třeba, aby se občan obrátil se svým
požadavkem na skutečného vlastníka, který
bude postupovat výše uvedeným způsobem.
Může se však také obrátit na odbor místního
hospodářství našeho úřadu, kde mu vlastní-
ka sdělí nebo mu přímo požadavek postoupí.

(H. Š.)

Obce a ochrana zeleně
Nová telefonní čísla na poště

Na poště v Ostravě 9-Mariánské Hory byla namontována pobočková ústředna a došlo
ke změně telefonních čísel. Zachováno zůstalo pouze telefonní číslo vedoucího pošty.
Proto si nová telefonní čísla na vaši poštu dobře zapište:

Pracoviště reklamací 595 694 011
Kontakt na poštovní doručovatele 595 694 012
Peněžní přepážka - důchody 595 694 013
Peněžní přepážka - poštovní spořitelna 595 694 014
Přepážka listovní a balíková 595 694 017
Přepážka „výdej oznámených zásilek“ 595 694 019

(Red.)

Občané, využijte možnosti zbavit se vel-
koobjemových odpadů z domácností jako
jsou koberce, nábytek, ledničky, pračky a ji-
ný odpad, který se rozměrově nevejde do
sběrných nádob na komunální odpad. Při-
pravte se na tuto akci a nezbavujte se odpa-
du uložením ke sběrným nádobám v průbě-
hu roku! Akce přistavení velkoobjemových
odpadů je organizována v našem obvodě ve
spoluopráci s OZO Ostrava, každoročně
dvakrát, na jaře a na podzim. Do přistave-
ných kontejnerů v žádném případě nepatří
nebezpečný odpad, stavební suť a domovní
odpad. Kontejnery budou přistavovány a od-
váženy během dne ve výše uvedených ter-
mínech. Přesnou hodinu nelze stanovit. Vel-
koobjemovými odpady se rozumí jen malé
množství nebo jednotlivé předměty z běžné-

ho chodu domácností, které se svým rozmě-
rem nevejdou do sběrných nádob umístě-
ných u domů.

6. 4. - 8. 4. 2004
1. U Nových válcoven
2. Výstavní 22 
3. Přemyslovců 66

13. 4. - 15. 4. 2004 
4. Křižovatka Raisova - Olivova
5. Osada Bedřiška - ul. Chaloupeckého
6. Žákovská ulice - parčík

20. 4. - 22. 4. 2004
7. ul. Rtm. Gucmana
8. Výstavní 14
9. Křižovatka Matrosovova

10. Vršovců 4
(Pokračování na str. 2)

Rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na jaře 2004



V poslední době hýbou školstvím problé-
my, jaké jsme dříve jen nevěřícně sledovali
ve zpravodajství ze světa. Hrozné, říkali
jsme si, ale nás se to netýká.

Šikana - slovo možná i trochu zneužíva-
né pro každou rvačku mezi spolužáky. Vzor-
ní žáčci, kteří si budou o přestávkách jen ka-
marádsky hrát a nikdy se nedostanou do
konfliktu, to je samozřejmě utopie. Ale ob-
čas se vyskytne i situace, kdy je dítě sou-
stavně terčem útoků (nemusí být jen fyzic-
ké) ze strany jednoho nebo více spolužáků.
To už opravdu problém je. A všechno může
začít tak nevinně. Hrou na akční „hrdiny“ 
z filmů nebo počítačových her, kanadským
žertem na úkor někoho mladšího, slabšího.
DĚTI, NEBOJTE SE BRÁNIT!!! Pokud se
děti v takovém  případě obrátí na učitele ne-
bo rodiče, dá se situace okamžitě řešit. Na 
obou našich základních školách jsou fundo-
vaní výchovní poradci. Děti mohou využívat
i pravidelných anket. Na ZŠ Matrosovova
mají děti k dispozici „Schránku důvěry“, ZŠ

Gen. Janka spolupracuje s psycholožkou,
jednou měsíčně, v případě potřeby i častěji 
s ní škola zprostředkovává schůzky pro děti
i pro rodiče. Ředitelé obou našich škol se již
několikrát případy šikany zabývali a mají
dostatek zkušeností a možností situaci
zvládnout, v krajních případech i ve spolu-
práci s policií. Při podezření na šikanu by
proto měli rodiče ihned kontaktovat přísluš-
nou školu (třídního učitele, výchovného po-
radce, nebo přímo ředitele).

Ne všechny šikanované děti se však se
svým trápením svěří. V jejich chování se ale
dají vypozorovat signály, že něco není v po-
řádku. Nechuť jít do školy nemusí znamenat
jen blížící se písemku z matematiky. Pokud
si dítě nechce jít hrát ven, může to signali-
zovat obavu ze střetnutí s vrstevníky.

Není možno dát jednoduchý recept na 
ochranu slabších před silnějšími, není vše-
spasitelné zakázat dětem televizi a počítače,
plné násilných filmů a her. Možná si řekne-
te, že doba je dneska taková. Ale dobu, ve

které žijeme, vytváříme my všichni, všech
se nás to proto týká. Žebříček hodnot děti
škola nenaučí jako násobilku, ten si všichni
tvoří od nejútlejšího věku. Vzory chování
jim dává rodina, učitelé, a také my všichni
ostatní, celá společnost.

MLUVTE SE SVÝMI DĚTMI!!!
Neustále, trpělivě, pravidelně a otevřeně.

Děti potřebují cítit podporu, vědět, že je ně-
kdo poslouchá, že se mohou bránit. Pomoz-
te jim jejich problémy pojmenovat a zavčas
je řešit.

Do vzhledu škol investuje naše radnice
nemalé finanční prostředky, všichni si přeje-
me, aby do školy chodily děti rády a nesly si
z ní do života jen ty nejhezčí vzpomínky. 

(R. W.)

Neznám jinou cestu, než touto formou 
oslovit občany Mar. Hor a Hulvák, Ostravy,
ČR a sdělit jim, že s výměnou obecního,
družstevního, podnikového bytu musí sou-
hlasit majitel. 

Tuto záležitost řeší Občanský zákoník ve
svém paragrafu 715 Úprava práv nájemců
při vzájemné výměně bytu, kde se říká:

„Se souhlasem pronajímatelů se mohou
nájemci dohodnout o výměně bytu. Souhlas
i dohoda musí mít písemnou formu. Odepře-
li pronajímatel bez závažných důvodů sou-
hlas s výměnou bytu, může soud na návrh
nájemce rozhodnutím nahradit projev vůle
pronajímatele.“

Dohoda o výměně bytu je dvoustranným
nebo vícestranným právním úkonem, který
musí být platný podle § 34 a násl. Obč. zák.

Takže je na Vaši svobodné vůli, koho si
najdete k výměně bytu, ale majitel bytu 
(v tomto případě zastoupen Radou městské-

ho obvodu O - MH + H) je ten, který se mu-
sí písemně podílet na rozhodnutí zda ANO,
nebo NE a za jakých smluvních podmínek.
Vše musí být dohodnuto předem.

Vezměte, prosím, tuto závažnou informa-
ci na vědomí a přistupujte k různým nabíd-
kám velmi seriózně, aby se následně nesta-
lo, že Vaše přemístění z jednoho bytu do
druhého bude neplatné a vy naletíte podvod-
níkovi, který využije Vaši důvěřivosti, způ-
sobí Vám následně finanční újmu a Vy skon-
číte - třeba na ulici.

Každý majitel (tedy i obec) si svůj bytový
fond hlídá a není mu lhostejno, kdo mu 
s ním "hospodaří". Proto POZOR na inzerá-
ty typu vyměním byt. Nic proti výměně, ale
vždy se ptejte, kdo je vlastník, majitel. Ten
rozhoduje. Jiří Jezerský
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Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky
10 připravuje:

pro čtenáře v dětském oddělení - v rámci
projektu NOC S ANDERSENEM pohádko-
vou noc „Chyť si ptáka Ohniváka“. Děti
stráví v knihovně noc plnou hrátek a soutěží
a sice z pátku 2. na sobotu 3. dubna.

Že nemáte kouzelné sluchátko? Nevadí!
Pojďte s námi do pohádky, čekají Vás samé
hrátky! Získáte-li zlatý klíč od černé věže,
budete moci vstoupit do tajemné obrazárny.
Určitě se na své pouti zastavíte u děda Vše-
věda, protože moudrá rada je nad zlato 
a opravdu ji budete potřebovat. Snad neu-
víznete v zajetí Sněhové královny, ale raději
si přece jen zopakujte pohádky! Nezapo-
meňte také, že budete potřebovat pohádkový
kostým.

Na čtvrtek 8. 4. od 13 do 17 hodin jsme
připravili výtvarnou dílnu „Jsou tady Veli-

konoce“, ve které si děti budou vyrábět ve-
likonoční dekorace a zdobit vajíčka ubrous-
kovou technikou.

Knihovna na Daliborově 9, Ostrava-
Mariánské Hory:

Oddělení pro děti připravuje: 
Z pátku 2. 4. 2004 na sobotu 3. 4. 2004 
„Poleťte s námi tam a zpátky, 
let bude krásný jako sen. 
Poleťte s námi do pohádky - 
čeká vás tam pan Andersen.“

Čtyřverší Jiřího Žáčka je pozdravem pro
všechny, kteří se v tuto noc vydají s námi za
skřítky a skřety a jejich ukrytým pokladem.

V květnu oslaví maminky svátek. V kni-
hovnické dílně 30. 4. 2004 v pátek od 13 do
16 hod. pro ně vykouzlíme ubrouskovou
technikou „ozdobu do kuchyně“. Děti, kte-

ré si přinesou květináče, vázy, podnosy a ta-
líře, je mohou pro své maminky vyzdobit
nejkrásnějšími motivy.

19. února byl
slavnostně za-
hájen provoz
Čítárny U Čer-
ta s knihou
v prostorách
dětského oddě-
lení knihovny 
v Mariánských
Horách za pří-
tomnosti zá-
stupců pražské
čítárny. Pásku
přestřihl a dětem vyprávěl o svých oblíbe-
ných knihách z dětství i o psaní knihy
„Jsem Viking“ Ing. Jiří Jezerský. Byl prv-
ním hostem čítárny.

15. března přišla vyprávět o své knize
„Slečna au-pair aneb Jak jsem pečovala 
o anglické děti“ Eva Dömény.

Ve středu 7. 4. v 10 hodin si bude s dět-
mi povídat redaktorka Českého rozhlasu
Andrea Čánová nejen o své práci, ale 
i o tom, jak se k ní dostala.

Malé ohlédnutí za soutěží. Ve středu 10.
3. 2004 se v knihovně na Fifejdách, proběh-
lo obvodní II. kolo soutěže „Euroexpres -
vstupte prosím“.

II. kolo mělo dvě části. V první soutěžící
vyplňovali test o zemích EU a v druhé na
stanovištích pojmenovaných „Cestovatel, 
Umělec, Tajemství, Sportovec, Mozkovna 
a Důvtip“ plnily zábavné úkoly.

Městské kolo, kde budou již soutěžit mla-
dí čtenáři z celé Ostravy, budou za náš ob-
vod reprezentovat: Monika Theimerová,
Marcela Fryštacká, Petra Paličková a Michal
Pravda.

Pracovnice knihovny

Knihovna - knihy - čtenář

Málo by toho bylo na světě podniknuto, kdybychom
pořád hleděli na to, jak to dopadne. LESSING

Rozmístění velkoobjemových
kontejnerů na jaře 2004

(Pokračování ze str. 1)
27. 4. - 29. 4. 2004
11. Lázeňská
12. Josefa Šavla
13. Zelená 80
14. Mateřská škola Fifejdy I. - slepá ulice 

k MŠ

4. 5. - 6. 5. 2004
15. Fráni Šrámka 20
16. Ladislava Ševčíka - plocha vlevo při

vjezdu z ul. Železárenská
17. Křižovatka Kubelíkova - Solidarity
18. Jiřího Trnky 5

11. 5. - 13. 5. 2004 
19. Křižovatka Emila Filly - Korunní

20. Křižovatka Prostorná - Mrštíkova
21. ul. Gen. Hrušky mezi domy č. 23 a 25

18. - 20. 5. 2004
22. Křižovatka Boleslavova - Karasova
23. ul. Gen. Janka 4a - parkoviště
24. Hany Kvapilové k domu č. 6
25. Křižovatka Mojmírovců - Kollárova
26. Oblá

25. 5. - 27. 5. 2004 
27. Gen. Janka 5
28. Stojanovo nám.
29. Šimáčkova 
30. Pflegrova
31. Mariánské náměstí

Potřebujete se zbavit nebezpečného odpadu?
Mobilní sběrna nebezpečného odpadu bude přistavena na jaře letošního roku na

těchto místech:
6. dubna 2004 v areálu garáží na ul. Žákovská,
7. dubna 2004 v areálu garáží na ul. Baarova,
8. dubna 2004 v areálu garáží na ul. Martinská,
9. dubna 2004 v areálu garáží na ul. Fr. Šrámka.
Tato služba je zabezpečena pro občany a není poskytována pro podnikatele. Pro-

voz sběrny bude v době od 10 do 18 hodin s polední přestávkou.

Občané našeho obvodu si již jistě všimli,
že na ulici Rybářské je v provozu tzv. sběr-
ný dvůr, který slouží k odkládání nepotřeb-
ných věcí. Jedná se například o nábytek,
lednice, pračky, nebezpečné odpady (zářiv-
ky, baterie, chemikálie, léky…), rostlinný
odpad (listí apod.), sběrový papír a další od-
pad vzniklý například likvidací bytu, úkli-
dem sklepu apod. 

Občané mohou veškerý odpad ukládat ve
sběrném dvoře zdarma. Sběrný dvůr ne-
slouží fyzickým osobám oprávněným k pod-
nikání či podnikatelům.

Otevírací doba sběrného dvora a telefonní
spojení: 596 633 955

Po - Pá 8.00 - 16.00
So 9.00 - 12.00
Dle informací obsluhy sběrného dvora je

tento občany dosti využíván a to především

v sobotu. Jsme rádi, že si občané do sběrné-
ho dvora našli cestu a doufáme, že bude i na-
dále hojně využíván a černé skládky vznika-
jící pravidelně na jaře po jarních úklidech již
vznikat nebudou.

Součástí sběrného dvora je rovněž sběrna
druhotných surovin. Zde jsou vykupovány
železo, papír a barevné kovy. Níže uvádíme
současné výkupní ceny.

Karton 0,50 Kč
Časopisy 0,90 Kč
Noviny bez bar. příl. 1,60 Kč
Kancelářský papír 1,80 Kč
Počítačový papír 5,00 Kč
Zlaté stránky 0,10 Kč
Papír smíšený 0,30 Kč
Těžký šrot tříděný 4,50 Kč
Těžký šrot netříděný 4,00 Kč
Lehký šrot 3,20 Kč
Litina 4,00 Kč

Sběrný dvůr
Poděkování

neznámému nálezci
Přišel za mnou na radnici starší

pán, který se přišel podělit o dnes už
málo obvyklou zkušenost. 

Jel trolejbusem ze zastávky Strmá
na hlavní nádraží. Až v trolejbuse si 
uvědomil, že na zastávce nechal na ze-
mi ležet tašku s takřka novým ložním
prádlem z čistírny. 

Byl přesvědčen, že když se po dvou
hodinách vrátí na toto místo, taška
tam již nebude. O to větší bylo jeho
překvapení, když tašku na zemi nena-
šel, ale byla zavěšená za lavičku. 

Touto cestou velmi děkuje poctivé-
mu nálezci. Je hezké vědět, že slušní li-
dé nevymřeli. (Red.)

Výměna obecního bytu

Myslíte si, že se vás to netýká?

Školák píše
radnici

Dobrý den! Děkujeme, že jste právě
nás vybrali do Mini Miriad 21. Test, kte-
rý jsme psali byl docela lehký. I když si 
s tím někteří lámali hlavu, všichni si
myslí, že to mají dobře. Docela těžká 
otázka byla rozlišování zvuku sirén. Věří-
me, že až budeme psát test na závěr zno-
vu, nebude nám dělat problém žádná 
otázka.

Hodně se nám líbila exkurze do továr-
ny BORSODCHEM MCHZ. Viděli jsme
spoustu zajímavých věcí i to co dělají,
aby se nám všem nic nestalo.

Naše škola je zaměřena na matematiku
a přírodní vědy. Máme dobré učitele 
a učitelky. Na škole se nám líbí, proto
tam chodíme rádi.

Ondřej Tofel, žák 5.C
ZŠ Gen. Janka,
Ostrava-Mar. Hory

Ve dnech 23.-27.2.2004 proběhlo jarní tá-
boření. 

Osada Orlů vyrazila vláčkem do Jakarto-
vic a poté se malí Orlíci a malé Orlice pod
vedením zkušených vedoucích přezdíva-
ných Blik a Marki vydali malebně sněhobí-
lou přírodou na nedaleký lesní srub upro-
střed krásně zasněžených lesů, kde trávili
celý týden.Děti hrály hry : saki paki, boj 
o Jakartovický plamínek, sněhové boje 
a velmi oblíbena hra živé video nebo sněho-
vé lampičky a mnoho dalších. Proběhlo se-
známení s turistickými značkami a děti se
naučili orientovat v přírodě pomocí mapy 
a kompasu či buzoly nebo jen podle lišejní-
ku či noční oblohy. Nechyběla ani hra na ky-
taru a zpívání trampských písní u krbu, kte-
rý dokázal vytvořit krásnou atmosféru kaž-
dý večer.

Děti si také samy vařily a v kuchyni si
rozdělily službu, musely se starat o oheň 
v peci, o škrabání brambor, o nákupování
surovin ve 3 km vzdáleném obchodě, vaření 
a také vše se muselo umýt.

Orlíkum, kteří jeli s osadou úplně poprvé,
se v prvních dnech jarního táboření stýskalo
po rodičích, ale starší kluci a holky se o ně
dokázali postarat. Také zazněl Osadní vý-
křik, který umí všichni Orlíci a Orlice:
„JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA,
MY JSME HOLKY VŽDYCKY PRIMA,
KAMARÁDKY S ROMANTIKOU,
S DOBRODRUŽSTVÍM K NÁM VŽDY
TÍHNOU.
TÁBOŘENÍ SE NÁM LÍBÍ,
MY JSME TRAMPKY, NEJSME LÍNÝ!
OSADA ORLŮ - JUPÍÍÍ JOU!
HURÁ HOU, HURÁ HOU, OSADA JE
VELKOU HROU,
MÁME RÁDI PŘÍRODU, PŘÁTELSTVÍ
A POHODU,
OSADA ORLŮ HURÁ…

Plánované akce na březen, duben:
26.- 28. 3. 4. VÝROČNÍ OHEŇ

VELIKONOČNÍ VÝPRAVA
VÝPRAVA NA IVANČENU

Dovolte nám, abychom vám více předsta-
vili naše Občanské sdružení Gingo pro prá-

ci s dětmi a mládeží v Ostravě-Mar. Horách
a Hulvákách, naše sídlo je U koupaliště 1,
Ostrava-Hulváky, kdy pravidelné schůzky
probíhají úterý, středa, čtvrtek, vždy od
16.00 - 18.00 hod. Info na tel. číslech 603
545 398, 603 978 558, 603 760 322.

Protože naše Osada Orlů, jak jsme vás in-
formovali již v předešlém čísle, je trampská
osada, zvolili jsme do našeho názvu Občan-
ského sdružení Gingo - jehož název je spo-
jen a spjat s přírodou. Pro ty, co tápou, je
gingo (jinan) rod nahosemenných dřevin 
z čeledi jinanovitých. Je to velmi stará vý-
vojová skupina s několika rody, maximální
rozvoj prodělala v druhohorách. Do součas-
nosti se zachoval jediný druh, jinan dvoula-
ločný, dvoudomý strom se široce dvoulaloč-
nými listy s klínovitou bází a vějířovitou žil-
natinou. Semeno je kulaté, velikosti třešně 
s dužnatým, nažloutlým osemením, obsahu-
je kontaktní alergeny. Jinan je pravděpodob-
ně původem z Číny, po tisíciletí se pěstuje
ve východní Asii jako kultovní strom. Tolik
pro vysvětlení názvu, jehož symbol naše
sdružení používá.

A to jsme my, kteří se snažíme tady být
pro vás a vaše děti s naší patronkou ing.
arch. Lianou Janáčkovou - starostkou obvo-
du Mar. Hory a Hulváky.

Nabídka našich připravovaných let-
ních táborů: 

1. Dolní Lomná - Beskydy (termín 1. 7. -
14. 7. 2004, 2900 Kč), stanový tábor „típí“
pro děti od 8 - 15 let. V ceně doprava, pobyt,
strava, pojištění.

2. Slavíč - Beskydy (termín 9. 8. - 19. 8.
2004, 3700 Kč). Tábor s koňmi s výukou jíz-
dy na koni pro děti od 10 - 15 let. Počet 
omezen. V ceně krmivo pro koně, výuka jíz-
dy na koni, doprava, pobyt, strava, pojištění.

Dále připravujeme putovní a příměstský
tábor. Bližší informace můžete získat na vý-
še uvedených tel. číslech či osobně při ná-
vštěvě našeho Občanského sdružení GINGO
v místě jeho sídla. Děkujeme (R. R.)

Občanské sdružení GINGO - osada
Orlů Jakartovice - jarní táboření

Dny otevřených dveří Občanského sdružení Gingo „Osada Orlů“
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NOVÁ AKROPOLIS,
kulturní asociace, 28. října 270, Ostrava-Mariánské Hory, www.akropolis.cz

Info. tel.: 596 134 980 (17.00 - 21.00), mobil: 777 888 656
Pořádá akce:

Středa, 21. dubna v 19 hodin

BOJOVÁ UMĚNÍ A RYTÍŘSKÉ ŘÁDY
Přednáška

Hledači řádu a spravedlnosti
Morální kodexy bojovníků v dějinách

Filosofie a umění boje
Přednáší: Antonín Vinkler

Předprodej v místě konání:
Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava-Mariánské Hory

Vstupné: 35 Kč
Středa, 5. května v 19 hodin

HERMANN HESSE
Filosofická kavárna - zamyšlení s posezením u kávy a čaje

Filosofické hledání v díle Hermanna Hesseho
Splynutí vnitřního a vnějšího světa

Po stopách Siddhárthy
Přednáší: Antonín Vinkler

Předprodej v místě konání:
Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava-Mariánské Hory

Vstupné: 60 Kč včetně občerstvení
Denně 17 - 21 hod.

DOTEKY VĚČNÉ KRÁSY
Prodejní výstava archeologických reprodukcí

Egypt, Řecko, Řím, Mexiko, Indie, České země
Místo konání: Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava

Antonín Vinkler, vedoucí filiálky Ostrava

Proso je vynikající, ale trochu opomíjená 
obilovina. Na našem území se pěstuje od pra-
dávna, a proto jsme na jeho trávení dobře ge-
neticky připraveni. Proso bývalo jednou z hlav-
ních součástí prosté lidové stravy. Pro pěstová-
ní vyžaduje málo vody, zato hodně tepla: klíčí
až při 11 - 12 st. Celsia. Svým kořenovým
systémem přijímá z půdy celou řadu minerálů:
sodík, hořčík, křemík, železo, avšak téměř žád-
ný vápník. Z tohoto důvodu je vhodné proso ve
stravě doplnit mléčnými výrobky. Pro svou
dobrou stravitelnost se hodí výborně pro dět-
skou stravu. Tak jako ječmen je možné použít
proso při poruchách nehtů a vlasů, kdy po ně-
kolik týdnů přidáváme trochu prosa ke každé-
mu jídlu s obilovinami. Jáhly jsou oloupané
prosné obilky.

Jáhly jsou velmi dobře stravitelné, výživné 
a chutné. Mají příznivý poměr živin blížící se
doporučovanému poměru bílkovin, tuků a sa-
charidů. Jáhly jsou zdrojem vitamínů, přede-
vším B1, B2 a PP, minerálních látek jako žele-
zo, mangan, hořčík a svou nutriční hodnotou se
vyrovnají ovesným vločkám. Jsou proto vhod-
né pro všechny věkové kategorie. Velký vý-
znam mají jáhly pro pacienty vyžadující bez-
lepkovou dietu.

Ze všech obilovin považujeme jáhly za nej-
tvárnější. Můžeme z nich vytvořit pokrmy nej-
různějších chutí, vůní a vzhledu (zapečené já-
helníky na sladko i slano, v kombinaci s luště-
ninami na rizota, zavářky do polévek, noky, sa-
láty, kaše, pudinky, placky). V dnešní době,
kdy se převážně konzumují jídla kyselinotvor-
ná, jsou jáhly cenné také svojí zásadotvornou
povahou.

Základní úprava jáhel
Předpřipravení jahel: přebrané jáhly prope-

reme ve vlažné vodě. Potom jáhly dáme do
hrnce a zalijeme studenou vodou. Jáhly přive-
deme k varu a vypneme (nevaříme). Potom sli-
jeme. (Čerstvé jáhly je možné pouze spařit va-
řící vodou.) Potom dvakrát propereme ve stu-
dené vodě.

Takto předpřipravené jáhly zalijeme vodou
(podle typu jídla můžeme i mlékem), přidáme
sůl, vaříme jako rýži. Množství vody je závislé
od toho, jestli chceme sypké jáhly nebo jahel-
nou kaši, zhruba 1:1,5 až 1:3.

Jahelné vločky a jejich použití
- zavářka do polévek
- jahelná kaše pro děti
- do bramborových knedlíků
- do nádivek, hlavně makové, kde odbourá-

me pálení žáhy, dále tvarohové, jablkové, špe-
nátové, zeleninové

- do sekaných, karbenátků, jak masových,
tak zeleninových (zahušťuje)

- do nákypů, hlavně zeleninových
- opražené jahelné vločky jsou výborné do

müsli a jogurtu
- do klasických houskových knedlíků, kde

jimi nahradíme housky. V tomto případě jahel-
né vločky opražíme

Pekařství čtyřlístek doporučuje:
Jahelník:
1 velký pekáč (cca 6 - 8 porcí), 500 g jáhel,

1,5 litru mléka, kávová lžička soli, 3 lžíce me-
du, 2 vaničky nízkotučného tvarohu, 1 vanilko-
vý cukr, 3 vajíčka, ovoce - nejlépe kompotova-
né broskve nebo čerstvé, meruňky, maliny atd.,
trošku másla na vymaštění pekáče.

Dáme si vařit mléko se solí do hrnce. Do va-
řícího mléka přisypeme předpřipravené jáhly 
a za stálého či občasného míchání (podle kva-
lity hrnce) uvaříme hustou kaši. Přikryjeme po-
kličkou a necháme asi 20 minut dojít. Pak při-
dáme 3 žloutky, med a promícháme. Vymastí-
me si pekáč máslem, rozvrstvíme 1 kaše, pak
naneseme vrstvu tvarohu promíchaného se su-
šenou citrónovou nebo pomerančovou kúrou,
dále vrstvu ovoce a nahoru druhou polovinu
jáhlové kaše. Zapečeme 1 hodinu v troubě asi
na 180 stupňů. Nakonec přidáme ušlehaný sníh
ze 3 bílků, lehce poprášíme skořicí a sezamo-
vými semínky a zapečeme ještě 5 minut. Jahel-
ník podáváme teplý i studený, nakrájený na
větší kostky a můžeme ozdobit čerstvým ovo-
cem a bílým jogurtem.

Varianty:
- Med můžeme nahradit přírodním cukrem

nebo obilným sladem.
- Kravské mléko je možné nahradit sušeným

(kravským i sojovým) tak, že jáhly uvaříme ve
vodě na kaši a pak vmícháme sušené mléko 
a necháme 20 min. odstát.

- Vajíčko můžeme z receptu vypustit úplně.

Příště na téma: klíčky.

Okénko zdravé výživy

Dnes na téma: Jáhly=loupané proso

Idealismus je schopnost vidět lidi takové, jakými
by mohli být, kdyby nebyli, jací jsou. GOETZ

Pozvánka
Koordinační centrum organizací seni-

orů a zdravotně postižených, Na Jízdár-
ně 18 v Ostravě pořádá v měsíci dubnu
dvě zajímavé akce.

Ve čtvrtek 15. dubna v 17.00 hodin se
ve výstavních prostorách kavárny Domu
knihy Librex koná setkání seniorů 

a zdravotně postižených s malířem Jaro-
slavem Jakubcem, spojené s vernisáží
jeho obrazů a besedou.

V pondělí 26. dubna od 15 hodin si 
v klubu Atlantik na ulici Čs. legií č. 7 
v Ostravě můžete přijít pobesedovat se
zástupcem hejtmana Moravskoslezské-
ho kraje ing. Josefem Jalůvkou.

„Máš-li trápení či v botě kamínek, věř mi,
že ti pomůže Klub maminek“

Maminky, cítíte se doma jako se svými
dětmi jako ztracená jehla v kupce sena? Má-
me pro vás pozvání. Nabízíme vám nejen
vhodné vyplnění času a jiné prostředí než je
kuchyň, koupelna a dětský pokojíček, ale ta-
ké možnost rozšiřovat si okruh přátel, zna-
lostí a dovedností.

Setkáváme se každé sudé úterý od 9 ho-
din. Chvíli zpíváme s dětmi a pak se již vě-
nujeme našim hostům, zatímco hodné „chů-
vičky“ pečují o naše ratolesti. 

V lednu jsme začali se seminářem Rodi-
čovství plné lásky a rozumu, který mohou
navštěvovat i tatínci. Ten potrvá až do začát-
ku března (27. 1., 10. 2., 24. 2. a 9. 3. 2004)
- hosté: Ing. Jan a Marcela Fürstovi.

Další program:
23. 3. Moderní vaření - host: Yvetta Ha-

lešová,
6. 4. Povídání o dětech s pedagogem -

host: Mgr. Blanka Chrostková,
20. 4. Klubíčka ubývají (základy háčko-

vání a pletení) - host: Lenka Šubertová,
4. 5. Image muže a ženy aneb Jak uspět

na trhu práce - host: Ing. Jana Čechová,
18. 5. Kosmetička radí - host: Naďa Oža-

nová.
A po čtrnácti dnech další setkání s kama-

rádkami a zajímavými hosty. Můžeš přijít
také, zazvoň a vejdi.

Novinka: od 17. 2. jsme začínali cvičit
kalanetiku pro radost, zdraví a krásu -
každé úterý od 17 hodin!

KM připravuje: pro širší veřejnost dvě
setkání s lékařem o prevenci rakoviny prsu.

Klub maminek, Kopaniny 13 (z tramva-
jové zastávky Daliborova půjdete vpravo po
ulici Daliborova asi 150 m a opět odbočíte
vpravo a po 30 m v budově CASD), Mar.
Hory, Ostrava. 

Informace na tel: 596 230 036, 596 619
331, 596 635 124.

Klub maminek nejen pro maminky!

Pozvánka
Vedení Obvodní knihovny v Ostravě-

Mar. Horách a Společnost Senior, o. s.
Vás srdečně zvou do prostorů knihovny
v Mar. Horách, v ulici Jiřího Trnky č.
10, kde se uskuteční dne 22. března 2004
v 9.00 hod. zahájení výstavky výrobků
členek kroužku ručních prací Společ-
nosti Senior, o. s. s pohoštěním. Výstav-
ka bude přístupna v době provozu kni-
hovny, tj.

Pondělí 9.00 - 17.00 hod.
Úterý 9.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek 9.00 - 17.00 hod.
Pátek 9.00 - 16.00 hod.
Sobota 8.30 - 12.00 hod.

Výstavka potrvá 10 dnů. Vystavované
výrobky bude možno také zakoupit.

Za Senior společnost o. s.
Emilie Štěpánková, vedoucí kroužku

Základní škola na ulici Gen. Janka v Os-
travě-Mariánských Horách byla přihlášena
do projektu Mini Miriad 21.

Účelem projektu je seznámit školní mlá-
dež, která je velice citlivou částí veřejnosti 
s průmyslem, který nás obklopuje.

Do tohoto programu je zapojeno 15 tříd 
z šesti evropských států. V České republice
je kromě Mariánských Hor zapojen ještě
Třinec.

Z hlediska vývoje každého dítěte je vý-
chovným cílem učit děti být samostatné 
a zodpovědné. Náš přístup se nesoustředí
jen na průmyslová rizika, ale i na zážitky 
a pocity dětí - „obyvatel zítřka“. Použité me-
tody jim umožňují zapojit se osobně, rozví-
jet svou samostatnost, zvykat si na práci 
v kolektivu a nést určitou zodpovědnost ne-
jen za sebe, ale i za ostatní.

Byla vybrána třída 5.C, což jsou žáci ve
věku 11 let s jejich učitelem PaedDr. Willy
Fialou a společně byl vytvořen plán aktivit
pro první polovinu roku 2004. Obsahuje ce-
kem dvanáct činností, které budou zazname-
návány ve speciálním časopise a v doku-
mentárním filmu. První dva úkoly již třída
splnila. Proběhl test, který měl ukázat na 
úroveň znalostí dětí před zahájením celého
projektu. Děti dále navštívili chemickou to-
várnu BorsodChem MCHZ ve své čtvrti 
a seznámili se s výrobou a především s růz-
nými formami ochrany před následky prů-
myslových rizik. Tato témata rovněž zpraco-
vávají výtvarně a slohově.

S dalšími výsledky vás, obyvatele Mari-
ánských Hor a Hulvák, seznámím v budouc-
nu.

PaedDr. W. Fiala

MINI MIRIAD 21

Okénko Klubu žen
- Stejně jako v minulých letech, tak i letos

pořádal Klub žen Mariánské Hory pro své
členy a přátele rozloučení se zimou - maso-
pustní večírek. Sešlo se nás asi 80 a výborně
jsme se všichni bavili. Povedla se tombola,
bohatý program se všem líbil a tak se těšíme,
že se příští rok sejdeme ve stejném počtu.

- Letošní velikonoční výstavka pořádaná
základní organizací Petřkovice a která má
již tradici mezi úspěšnými akcemi našich or-
ganizací, se bude konat dne 30. a 31. března
2004 v Kulturním domě v Petřkovicích, kte-
ré jsou součástí Ostravy. Akce začíná 30.
března v úterý v 11.00 hod. a končí v 17.00
hod. Druhý den 31. března bude začátek 
v 9.00 hod. a konec v 17.00 hod. Po oba dny
bude výstavku provázet kulturní program 
- vystoupí například soubor Hlubinka z Os-
travy a Havířovské Babky. Některé z vysta-
vených exponátů si návštěvníci mohou za-
koupit. Do Petřkovic se dostanete místní do-
pravou - autobusem č. 56. Této akce se zú-
častní všechny základní i okresní organizace
Svazu žen Moravskoslezského kraje. Všech-
ny vás srdečně zveme a těšíme se na vaši ná-
vštěvu. Jak se nám to podařilo se dovíte 
v dalším Zpravodaji.

- Veškeré informace o našem Klubu žen 
a o činnosti ČSŽ najdete na internetové ad-
rese www.csz.cz E. Biernatová

První mistrovství světa ve stolním hokeji
(billiard hockey) se bude konat ve dnech 23.
- 24. dubna tohoto roku v Ostravě. Konkrét-
ně ve víceúčelové hale při Sportovním gym-
náziu manželů Zátopkových v Ostravě-Zá-
břehu. Koná se v České republice a vůbec na
světě úplně poprvé a Česká republika jej po-
řádá u příležitosti konání Mistrovství světa 
v ledním hokeji. Mistrovství světa ve šprtci
se zúčastní nejen kolektivy, ale i jednotlivci.

Za ženy byla nominována i mariánskohor-
ská přebornice paní Elen Holátková. V me-
zinárodní konkurenci však předpokládá, že
nejtěžšími soupeřkami jí budou závodnice 
z Česka. Všechny jsou na velmi vysoké ú-
rovni a tak v den mistrovství může rozhod-
nout momentální forma jednotlivé závodni-
ce.

Držme proto té z Mariánských Hor palce!
(TK)

Mistrovství ve šprtci

Do soutěže se může přihlásit každý kuřák
ve věku 18 let a více, který v den zahájení
soutěže kouří alespoň jednu cigaretu denně
po dobu nejméně jednoho roku. Do losová-
ní o ceny budou zahrnuti ti účastníci, kteří
zašlou řádně vyplněnou a podepsanou při-
hlášku nejpozději do 30. dubna 2004 na ad-
resu: Přestaň a vyhraj, Státní zdravotní 
ústav, Škrobárova 48, 100 42 Praha 10. 

Podmínkou je dodržení závazku nekouře-
ní po dobu trvání soutěže - od 2. května do
29. května, které bude u vítězů ověřováno
laboratorně. Zvláštní cena je určena nekuřá-
kovi, který získá do soutěže nejméně jedno-
ho kuřáka a bude jej v jeho úsilí podporovat.

Přihlášky je možné získat v Ostravě na
těchto kontaktních místech během dubna

2004: Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, Všeobecná zdravotní
pojišťovna Ostrava, ul. Sokolská 267, Hut-
nická zaměstnanecká pojišťovna, ul. Jere-
menkova 11, vrátnice hlavní budovy ÚMOb
Poruba ul. Klimkovická 28/55, Centrum
volného času, ul. Vietnamská 1541, Cent-
rum volného času, ul. O. Jeremiáše 1985,
Kulturní centrum Poruba, ul. Opavská 1118
a KD Gama, ul. Hornopolní 63.

Chcete-li se zúčastnit také regionálního
kola soutěže, stačí do 20. dubna zanechat
nebo zaslat vyplněné přihlášky na některé 
z výše jmenovaných kontaktních míst.

Marie Hlavsová,
Poradna pro odvykání kouření,
Zdravotní ústav Ostrava

Mezinárodní soutěž pro kuřáky
„PŘESTAŇ A VYHRAJ 2004“

Vítěz mezinárodní SUPERCENY získá 10 000 amerických dolarů

Všem občanům, kteří se chtějí dozvědět, co nového se děje na radnici v Mariánských Ho-
rách a Hulvákách doporučujeme najít na internetu adresu www.marianskehory.cz

Dozvíte se, který odbor vyřídí váš případný problém, najdete si telefonní číslo na kon-
krétního úředníka, popřípadě si vytisknete formulář.

Dozvíte se zajímavosti o obvodu, najdete zde aktuality. Pravidelně si zde můžete nalisto-
vat i nové číslo Zpravodaje Mariánských Hor a Hulvák, nechybí ani jeho archiv, kde si vy-
hledáte minulá vydání. (TK)

Činnost radnice na internetu

Proměny MŠ
Zelená 73A

Od 1. 9. 2003 došlo na naší MŠ k několi-
ka výrazným změnám. Nejen v tom, že jsme
si začali říkat „Veselá školička“, ale také do-
šlo ke změně ve vedení MŠ. Stávající p. ře-
ditelka Ladislava Vaňková odešla do důcho-
du a na její místo nastoupila Bc. Ivana Ra-
dová.

Nová p. ředitelka je pro nás velkým pří-
nosem nejen svými dlouholetými zkuše-
nostmi ve vedení školy, ale i po stránce od-
borné, jelikož má dlouhodobé a bohaté zku-
šenosti s prací v logopedické třídě, kde jsou
umístěny děti s vadou výslovnosti, což zna-
mená, že ve spolupráci se svou kolegyní vy-
tvořila takové podmínky, že práce v této tří-
dě je na velmi dobré úrovni.

To se však netýká jen logopedické třídy,
ale i práce všech učitelek na ostatních tří-
dách. Všechny jsme se s velkým elánem
pustily do práce a vytvořily nejen nové tříd-
ní vzdělávací programy, ale i konkrétní pod-
mínky pro obohacení a zpestření aktivit dě-
tí. Maximálně vycházíme ze zájmů dětí i ro-
dičů nejen v současné době, ale i do bu-
doucna, kdy chystáme k novému školnímu
roku v září spoustu dalších aktivit.

Společně se všichni na vaše děti a na vás
těšíme a rádi vás přivítáme u zápisu do naší
„Veselé školičky“ ve dnech 19. 4. - 23. 4.
2004.

Kolektiv MŠ, Zelená 73A, O.-Mar. Hory


