
1. května vstupujeme do Evropské unie.
Předpokládám, že k tomuto dni bude orga-
nizováno množství akcí, převážně pro do-
spělé. Náš obvod Mariánské Hory a Hul-
váky se rozhodl ve spolupráci s Domem
dětí a mládeže, Občanským sdružením
GINGO, Občanským sdružením ENFA-
CES DĚTEM a školami obvodu vyhlásit
pro děti základních škol MĚSÍC EVROP-
SKÉ UNIE, který vyvrcholí dne 4. června
2004 DNEM DĚTÍ.

Během měsíce května budou na základ-
ních školách probíhat různé soutěže, jejichž
finálová část bude uskutečněna právě na
DEN DĚTÍ. V tento den si budou moci žáci
proběhnout okruh v ulicích Marinských Hor
a plnit zde rozmanité úkoly. Každé družstvo
bude zastupovat jednu ze zemí Evropské 
unie. 

Abychom mohli realizovat tento plán, bu-
dou námi pověření pořadatelé kontaktovat
společnosti a firmy s žádostí o partnerství
při zajišťování této akce. Chtěla bych touto
cestou vyzvat všechny podnikatele, působí-
cí v obvodu Mariánské Hory a Hulváky, aby
se stali partnery „MĚSÍCE EVROPSKÉ 
UNIE“.

Pomůžete tak především našim dětem. 

Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka

Minule jsem slíbil, že se budu věnovat
pouze činnosti samosprávy v obci. Občan
by měl vědět, co dovoluje Zákon o obcích
zvoleným funkcionářům. Nechci citovat zá-
kon, ale úvaha neuškodí.

Tak například postavení starosty. Občané
a někdy i sami členové zastupitelstva obce
přisuzují starostovi často větší pravomoci,
než jaké mu podle zákona patří. Z tohoto
chápání následně vzniká nejvíce problémů 
a afér. Proto je třeba mít na mysli, že sta-
rosta je „pouze“ první mezi rovnými a že
nemá žádnou samostatnou rozhodovací pra-
vomoc.

I když je nutno zdůraznit, že díky své kaž-
dodenní práci pro obec, která vyplývá z jeho
funkce, má nejvíce informací. Je v kontaktu
s podniky, občany a institucemi. Zásadně se
podílí na návrzích pro radu a zastupitelstvo
a je významným spolutvůrcem koncepce
obce. Zda-li to obci přinese pozitiva či nega-
tiva, je otázkou. Záleží na schopnostech 
a míře osobní odpovědnosti a také diploma-

cii, tady vlastnostech, které by měl mít kaž-
dý starosta ve smyslu přirozené autority. Na-
víc do tohoto procesu vstupují ostatní členo-
vé zastupitelstva. Se svými aktivitami, even-
tuelně pasivitou.

Při této příležitosti je nutno si uvědomit,
že Zákon o obcích počítá i s takzvaným pro-
tikorupčním efektem, když … cituji: 

„Úkony, které vyžadují schválení zastupi-
telstva, popřípadě rady obce, může starosta
provést jen po jejich předchozím schválení,
jinak jsou tyto právní úkony od počátku ne-
platné“. 

Starosta, stejně jako kterýkoli člen za-
stupitelstva, je veřejným činitelem. Jeho
odpovědnost je v několika rovinách. V pr-
vé řadě je to odpovědnost vůči občanům -
voličům. Ale protože volby jsou tajné, ni-
kdy se konkrétně nedozví, kdo byl a je je-
ho volič. Říkat to mohou „všichni“ ale 
o tom, zda zastupitel odhadl správné oče-
kávání svých voličů ukáží zpravidla až ná-
sledující volby.

Existuje i odpovědnost politická, ale ta,
pokud je chápána příliš úzce, je více na ško-
du než k užitku.

Nechci se pouštět do politických debat, 
k tomu není Zpravodaj předurčen a nemělo
by se to ani v budoucnu měnit. Samospráva
tu není od toho, aby šířila blbou náladu.

Při té příležitosti je potřebné zdůraznit, že
na starostu, jako na každou osobu, vykoná-
vající veřejnou funkci, se vztahuje odpověd-
nost občanskoprávní. To je odpovědnost
podle Zákoníku práce a Občanského zákoní-
ku. Žádná starostenská či zastupitelská imu-
nita, ani policejní ochrana neexistuje. Nao-
pak: pojem "veřejný činitel" přináší i mož-
nost tzv. zneužití pravomoci veřejného čini-
tele, což může naplnit i skutkovou podstatu
trestného činu.

Zákon o obcích stanoví, co si zastupitelé,
tedy i starosta, mohou dovolit a co již dovo-
lit nemohou, ale pořád platí, kdo nic nedělá,
nic nezkazí.

Jiří Jezerský
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Úspěšné dubnové knihovny:
Celostátní akce Noc s Andersenem pro-

běhla v obou knihovnách obvodu. Účastni-
lo se 46 dětí, které strávily noc plnou her,
četby a zábavy.

Další úspěšná akce proběhla v Čítárně 
U čerta, kdy redaktorka Českého rozhlasu
Andrea Čánová povídala o své práci 7. a 8.
třídám.

Knihovna na Daliborově 9, Ostrava-
Mariánské Hory

Oddělení pro děti připravuje:
Ve středu 12. 5. 2004 v 10 hodin Adolf

Dudek, ilustrátor, grafik a výtvarník si při-
jde povídat s žáky 2. tříd o malování.

V pátek 28. 5. od 13 do 16 hod. výtvar-
nou dílnu „Inspirujeme se dadaismem“.
Budeme vyrábět obrazy z přírodních i ne-
přírodních materiálů.

Oddělení pro dospělé připravuje:
27. 5. - „3. Koncert mezi knihami“ -

Petr Miller sólista Operety NDM vás se
svými studenty zavede opět do světa ope-
ry, operety, muzikálu, lidové a filmové
písně. Sejdeme se v 16.30 hod. v odděle-
ní mládeže.

Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10:
Oddělení pro děti připravuje:
Ve čtvrtek 6. 5. od 13 do 17 hodin vý-

tvarnou dílnu „Srdíčko pro maminku“.
Děti budou vyrábět dárečky ke Dni matek.

Ve čtvrtek 20. 5. od 13 do 17 hodin od-
poledne her „Golem v knihovně“. Dětem
představíme a naučíme je hrát nové spole-
čenské hry, které jsou k dispozici v kni-
hovně.

Oddělení pro dospělé připravuje: 
Ilustrace a kresby - J. F. Palme. Výsta-

vu můžete shlédnout od 3. 5. do 31. 5.
2004.

Knihovna - knihy - čtenář

XIII. Setkání starostek
České republiky

S měsícem květnem bývá v Marián-
ských Horách a Hulvákách spojováno
i setkání prvních dam českých měst 
a obcí. Letos se do našeho města sje-
dou už potřinácté. A že to bude číslo
šťastné slibuje avizovaná návštěva prv-
ní dámy paní Livie Klausové, na kte-
rou se všichni moc těšíme. Jinak se
schéma XIII. Setkání starostek nebude
lišit od předchozích. Začíná 12. května
a končí 16. května 2004. První tři dny
v ostravském Harmony club hotelu,
víkend strávíme v malebném prostředí
Hradce nad Moravicí, konkrétně v ho-
telu Belária. Čeká nás setkání pracov-
ní, společenské i kulturní. O tom, jaké
opravdu bude vás budeme informovat
v květnovém vydání. (TK)

Nebyl to „apríl“
Ač je to k nevíře, opravdu 1. 4. 2004 

uplynulo již 20 let ode dne, kdy se poprvé
rozezněly prostory MŠ Zelená 73A dětským
smíchem a křikem. Součástí této mateřské
školy byly i jesle a byl zde i pavilon s celo-
týdenním provozem, který zajišťoval péči
dětem zaměstnanců DPMO, tehdejšímu pro-
vozovateli MŠ. Během let převzalo mateř-
skou školu „město“ a po té ÚMOb Ostrava-
Mariánské Hory a Hulváky.

Jesličky byly zrušeny a otevřelo se 6 tříd
pro děti předškolního věku, včetně logope-
dické třídy - jediné v Mariánských Horách.

V současné době, kdy dětí ubývá jsou na
škole tři běžné třídy a jedna třída s logope-
dickou péčí.

Změny nastaly i ve vedení mateřské ško-
ly. Bývalá paní ředitelka odešla do důchodu
a vystřídala ji mladá ambiciózní paní ředi-
telka Bc. Ivana Radová, která má zájem spo-
lu s celým kolektivem oživit chod školy no-
vými aktivitami.

Ve volném pavilonu chce otevřít centrum
volného času, ve kterém by se scházely jak
budoucí (těhotné) maminky, tak i maminky
na mateřské dovolené se svými ratolestmi,
které by si po boku „své“ maminky zvykaly
na prostředí mateřské školy i na nové kama-
rády.

Byla by zde i možnost, že by učitelky po
skončení provozu mateřské školy mohly
převádět děti do kroužků dle jejich zájmu,
do "přípravky" hudební školy, popřípadě 
i výuky hry na nástroj (flétna, klavír) po do-
hodě s hudební školou, což by bylo výhodné
zejména pro rodiče, kteří jsou pracovně za-
neprázdnění. Nemuseli by tedy vodit děti do
hudební školy nebo různých kroužků, ale
vyzvedli by si je z mateřské školy po ukon-
čení všech aktivit.

Myslíme si tedy, že naše MŠ Zelená 73A
urazila za 20 let trvání velký kus cesty a dou-
fáme, že tato cesta ještě zdaleka není u kon-
ce.

Tak tedy „ŠŤASTNOU CESTU“ do dal-
ších nejméně 20 let!

I když máme na Rybářské ulici Sběrný dvůr, stále vznikají černé skládky. Využívejte jeho slu-
žeb, nepotřebné věci zde můžete odložit zdarma.

KDO DARUJE NEBO ODPRODÁ
DOBOVÉ FOTOGRAFIE
MARIÁNSKÝCH HOR?

Informace na tel. č.: 596 626 816.

Jaké doklady budeme potřebovat 
k cestování po Evropské unii? A dokdy
musíme mít nové občanské průkazy 
a cestovní pasy?

To jsou nejčastější otázky občanů týkají-
cí se vstupu naší republiky do EU.

Tak tedy: Na občanské průkazy se bude
cestovat do všech států unie. Výjimkou
jsou staré občanské průkazy typu „knížka“.
Na OP, které mají podobu karty vydané po
roce 1996 půjde normálně překračovat hra-
nice.

Je ovšem možné, že se lidé mohou na
hranicích ještě nějakou dobu setkávat s po-
tížemi, když se pokusí vycestovat pouze na
občanský průkaz. Celníci a policisté z o-
statních unijních států ještě nemusí české
doklady znát. Pokud budete chtít vycesto-
vat se svým domácím miláčkem bude třeba
již od července mít cestovní pas i pro něj.
Týká se to koček, psů a fretek, tedy zvířat
ohrožených vzteklinou. Příslušný doku-

ment vystaví veterinář, ale je k tomu potře-
ba mezinárodní očkovací průkaz.

Platnost dokladů
Občanské průkazy
Dříve vydané občanské průkazy zůstáva-

jí platné, úřady je začnou postupně vymě-
ňovat. Na nejstarší typ OP - knížku - nebu-
de možné cestovat do zemí EU. Doklady
vydané do roku 1994 se budou vyměňovat
do konce roku 2005. Průkazy vydané v le-
tech 1994 - 1996 vymění držitelům úřady
do konce roku 2006. Dokumenty z let 1996
- 2001 až do konce roku 2008.

Cestovní pasy
Cestovní doklady zůstávají v platnosti 

a úřady je vymění až skončí jejich platnost.
Nový typ průkazu na jehož první straně bu-
de vyznačena příslušnost České republiky 
k Evropské unii budou vydávány od 1. led-
na 2005. (H. F.)

Veřejná správa v obci (IV. část)

Měsíc evropské unie



Vážení občané,
rádi bychom se omluvili za nepříjemnou

situaci, která nastala ve dnech 6. - 9. 4.
2004, i když ne naší vinou.

Hned vysvětlím situaci: ve výše uvede-
ných dnech měla být přistavena do areálů
garáží Baarova, Žákovská, Martinská a Frá-
ni Šrámka mobilní sběrna nebezpečných od-
padů.

Tato informace byla zveřejněna na webo-
vých stránkách zdejší radnice, v březnovém
čísle Zpravodaje a dokonce byly oblepeny 
i garáže s termínem přistavení mobilní sběr-
ny nebezpečných odpadů na ul. Baarové 
a Martinské.

Po zveřejnění výše uvedené informace
nám bylo sděleno OZO Ostrava, že Magist-

rát města Ostravy neodsouhlasil bezplatné
přistavování mobilních sběren nebezpeč-
ných odpadů v městských obvodech, kde je
zřízen a je v provozu Sběrný dvůr.

Tak se tedy stalo, že avizovaná akce - bez-
platný odběr nebezpečných odpadů a použi-
tých pneumatik pro občany se neuskutečnil,
a ani v budoucnu již mobilní sběrny nebu-
dou do areálu garáží v našem obvodu přista-
vovány.

Pokud budete mít potřebu zbavit se ne-
bezpečných odpadů, využijte Sběrného dvo-
ra na Rybářské ulici, kde tento můžete bez-
platně odevzdat. (J. D.)

V pátek 9.dubna 2004 od 14.00 hodin
probíhala v prostorách parku Ostravy-Mari-
ánských Hor poblíž nákupního střediska
HODOŇANKA akce s názvem VELIKO-
NOCE PLNÉ HER A ZÁBAVY. 

Toto odpoledne společně pořádalo občan-
ské sdružení GINGO a OBČANSKÉ 
SDRUŽENÍ ENFACES DĚTEM. Každá or-
ganizace měla na této akci své předem sta-
novené úkoly. Díky dobré koordinaci a za
přispění počasí se průběh tohoto odpoledne
vydařil ke spokojenosti všech zúčastněných.
Potvrzovali to zejména účastníci, mezi které
patřily především děti tohoto městského ob-
vodu a to bez rozdílu pohlaví , věku nebo et-
nika. 

Pořadatelé pro ně připravili velké množ-
ství her a zábavy, například házení létajícím
talířem, míčem, střelba ze vzduchovky, chy-
tání ryb, ale také malování velikonočních
vajíček, obrázků s velikonoční tématikou 
a zpívání. 

V rámci KARAOKE SHOW se do pro-
gramu zapojila i patronka celé akce starost-
ka městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky paní Ing. arch. Liana Janáčková.
Ta si společně s dětmi, ale i organizátory
soutěže, zazpívala několik písniček, čímž
dokázala, že se i státní zaměstnanci umějí
bavit. Celé velikonoční odpoledne skončilo
vyhlášením vítězů jednotlivých soutěží.
Všichni přítomní se pak hromadně zapojili
do sběru odpadků v parku, takže po akci by-
lo v těchto prostorách opět uklizeno.

Spoluorganizátor výše uvedené akce 
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ENFACES
DĚTEM působí teprve přibližně rok, ale má
za sebou již nezanedbatelné výsledky. Toto
sdružení vyvíjí svou činnost hned v několi-
ka rovinách. 

Zajišťuje kulturní, společenské i sportovní
akce pro děti a to programem nebo i kom-
plexně klíč. 

V oblasti pomoci potřebným dětem sdru-
žení vymyslelo a realizuje autorský projekt
ENFACES DĚTEM CD, který pomocí nafo-
cených comicsových příběhů s výchovnou
tématikou uložených na CD nosiči a jejich
NÁSLEDNÝM prodejem občanům kraje
získalo doposud přibližně 80 000 Kč. Tato
finanční částka je postupně rozdělována me-
zi DĚTSKÝ DOMOV SRDCE v Karviné 
a CHARITU OSTRAVA. Rovněž bylo ado-
ptováno jedno dítě z INDIE. Pomoc při tvor-
bě této první kampaně neodmítly ani někte-
ré firmy se sídlem v našem obvodu. Druhá
kampaň se v současné době intenzivně při-
pravuje.

Z hlediska práce s dětmi OBČANSKÉ
SDRUŽENÍ ENFACES DĚTEM pracuje na
výchovně-preventivních projektech, v rámci
kterých se na první místa řadí projekty se
zaměřením na drogovou tématiku, zločin-
nost mládeže, alkohol, šikanu a rasové otáz-

ky.  Mezi další činnosti sdružení patří také
sportovní a společenské aktivity.

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ENFACES
DĚTEM rovněž organizuje LETNÍ TÁBO-
RY pro dívky a slečny od 9 let, v rámci kte-
rých se snaží ve spolupráci s odbornými pro-
fesionálními lektory a poradci. Účastnice
těchto táborů si mohou vštípit základy mo-
delingu, herectví, disko-tanců ale také i ae-
robiku. Tyto tábory se setkaly s kladnou 
odezvou již v loňském roce. Letošních pět
turnusů, které se uskuteční na horské chatě
POKROK v BESKYDECH NA BÍLÉ nava-
zuje na tuto již započatou tradici. Cena jed-
noho turnusu je 3 300 Kč při platbě do 30. 5.
2004. Turnusy jsou od soboty do soboty (za-
hájení 3. 7. 2004) a v ceně je zahrnuta do-
prava, pojištění, 5x denně strava, pitný re-
žim, občerstvení, odborný dohled, teoretická
i praktická výuka odbornými lektory včetně
pomůcek, táborák, zábavné hry, Carusso,
vstup do bazénu, posilovna aj. Bližší infor-
mace získáte na telefonních číslech 777 818
804, 777 818 805. 

V roce 2005 bude vzpomenuto v Ostravě
a blízkém okolí 100. výročí vzniku českého
obchodního školství v tehdejší Moravské
Ostravě.

Na podzim roku 1905 byla zřízena v Ma-
riánských Horách dvoutřídní komunální ob-
chodní škola, z níž vznikla v roce 1919 ob-
chodní akademie, která úspěšně vychováva-
la studenty v ekonomicko-obchodní oblasti
jak v období před druhou světovou válkou,
tak i v poválečném období.

Během své dosavadní existence obchodní
akademie sídlila postupně na několika mís-
tech v Ostravě, v poválečném období od ro-
ku 1945 do počátku devadesátých let v nyní
rekonstruované budově na Žerotínově ulici,
patřící do komplexu Janáčkovy konzervato-
ře v Ostravě.

V 90. letech rozsah a náročnost výuky
přesahovaly prostorové možnosti školy. By-
lo proto rozhodnuto rozdělit dosavadní jed-
notnou OA, došlo proto ke vzniku dvou sa-
mostatných OA, a to v Ostravě-Mariánských
Horách a v Ostravě-Porubě.

Při příležitosti oslav 100. výročí obchod-
ního školství v Ostravě se uskuteční několik
vzpomínkových akcí. Předpokládá se usku-
tečnit setkání bývalých pedagogů a také bý-
valých absolventů školy. Připravuje se také
vydání jubilejního almanachu.

Prosíme proto všechny, kdo nám chtějí
pomoci, aby nám zapůjčili dobové doku-
menty jako například sborníky, almanachy,
fotografie, vysvědčení, ročenky, studijní

programy, abiturientská tabla, školní časopi-
sy, učební pomůcky, případně další jiné ma-
teriály.

Vítáme také příspěvky do připravovaného
jubilejního almanachu.

Bližší informace o přípravách možno získat
na tel. č. 596 622 341, p. Kozubová, e-mail:
Kozubova@oao.cz, nebo tel. č. 596 964 612,
p. Havelková, e-mail: oa.poruba@.cz

2 ● ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

Mimořádné zasedání zastupitelstva
Dne 15. dubna se konalo mimořádné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Marián-

ské Hory a Hulváky, na kterém se projednávaly zprávy finančního a kontrolního výboru.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí vzdání se mandátu členky ZMOb ing. Renaty  Václavko-

vé dne 31. 3. 2004, kterou ve funkci nahradil ing. Jan Andrle. Došlo také k rekonstrukci ra-
dy městského obvodu, kdy byli odvoláni členové rady (Ramach, Sumara, Doc. ing. Wolf,
CSc.) a nově zvoleni členové rady městského obvodu (Dr. Boháč, MVDr. Rašková, Doc.
ing. Wolf, CSc.). Vzdáním se mandátu člena zastupitelstva ing. Renaty Václavkové bylo nut-
no zvolit rovněž předsedu finančního výboru, kterým byl zvolen ing. Lumír Slovák. (Red.)

Řada z nás využívá buď trvale nebo 
alespoň občas vlastní studnu. Ne každá
studna však dává kvalitní, zdravotně ne-
závadnou vodu, a může být také zdrojem
řady nemocí.

Jak tedy postupovat, když se rozhodne-
me zjistit kvalitu vody ve vlastní studni?

„Vždy je dobré obrátit se na zkušenou 
akreditovanou laboratoř, kde vám odborní
pracovníci doporučí rozsah rozboru, který je
pro váš účel nejvhodnější. Také poradí, ja-
kým způsobem vodu odebrat. Optimální
však je nechat odebrat vodu pracovníky la-
boratoří. Tuto službu nabízí laboratoře zdra-
votního ústavu v Ostravě zdarma.“

Jak se zachovat v případě, že rozbor
odhalí závadnost vody?

„V případě nevyhovujícího výsledku je
vždy dobré individuálně prodiskutovat zjiště-
né skutečnosti v laboratořích zdravotního 
ústavu. Odborní pracovníci vám rádi poradí.“

Může se stát, že budu potřebovat jen
dílčí informace o kvalitě vody. Vyhoví mi
laboratoř zdravotního ústavu?

„Laboratoř vám vyjde vstříc samozřejmě
i v případě, že potřebujete znát pouze někte-
rý parametr - například tvrdost vody pro na-
stavení myčky nádobí či pračky. Podrobnos-
ti i možnosti způsobu odběru a eventuální
doručení vzorku je možné konzultovat osob-
ně nebo telefonicky na uvedených kontak-
tech.“

Upravuje rozsah rozborů, které jsou
určeny jako podklady pro správní řízení,
také legislativa?

„Požadavky na zdravotní nezávadnost 
a jakostní ukazatele pitné vody jsou uvede-
ny ve vyhlášce MZ č. 376/2000 Sb. Této je
nutno se držet při správních řízeních.“

Kontakty na jednotlivá pracoviště cent-
ra hygienických laboratoří Zdravotního
ústavu se sídlem v Ostravě:
Pracoviště Ostrava 596 200 167 (176)
Pracoviště Karviná 596 397 204 (268)
Pracoviště Frýdek-Místek 558 601 452 (458)
Pracoviště Bruntál 554 774 184
Pracoviště Nový Jičín 556 719 570
Pracoviště Opava 553 715 338

Nepijte závadnou vodu

Upozornění na povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdro-
jů znečišťování dle Zákona č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší.

V § 12 odst. 1 písm. f) a g) Zákona č. 86/2002 Sb. se praví, že pro-
vozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni mimo jiné zajiš-
ťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování,
měření množství vypouštěných látek a kontrolu spalinových cest 
u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti
provozovatele a to nejméně jedenkrát za dva roky, a odstraňovat
zjištěné závady, tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalují-
cích tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15 kW a u zdro-
jů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelné-
ho výkonu 11 kW. Za oprávněnou osobu se považuje držitel živnosten-
ského oprávnění v oboru kominictví.

Oznámit obecnímu úřadu (v našem případě ÚMOb Mar. Hory 
a Hulváky) provedení povinného měření a kontroly podle písmene
f) a jejich výsledky do 30 dnů od data jejich uskutečnění.

V průběhu I. čtvrtletí 2004 se uskutečnilo jed-
no zasedání ZMOb a pět schůzí RMOb.

Zastupitelstvo na svém jednání:
Konstatovalo, že členkou ZMOb za odstoupiv-

šího ing. arch. Petra Čvandu, člena RMOb, se sta-
la MVDr. Michaela Rašková.

Zvolilo p. Petra Sumaru členem RMOb.
Stanovilo výši měsíčních odměn MVDr. Mi-

chaele Raškové a p. Petru Sumarovi.
Navrhlo ředitele ZŠ O.-Hulváky, Matrosovova

14, Mgr. Pavla Kroutila na ocenění ke Dni učitelů.
Schválilo poskytnutí sponzorského daru ve výši

30 000 Kč Domu dětí a mládeže v O.-Mar. Horách.
Rozhodlo
- o zrušení předkupního práva k domu Slévá-

renská 13 včetně pozemku (parcela č. 315 v k. ú.
Mariánské Hory), 

- zamítnout žádost nájemníků v domech Pře-
myslovců 26 a Klicperova 9 o prodej bytů do 
osobního vlastnictví,  

- nabídnout a prodat bytové jednotky včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech
domu Korunní 26 a pozemku (parcela č. 1050 
v k. ú. Mariánské Hory) současným nájemníkům, 

Vzalo na vědomí
- roční zprávu o stavu požární ochrany v našem

obvodu, 
- změnu podmínek splatnosti úhrady částky ve

výši 500 000 Kč panem Chabičou za dům Nivnic-
ká 19 v O.-Mar. Horách.

Rada městského obvodu na svých schůzích:
Rozhodla o přímém zadání veřejných zakázek

malého rozsahu a uzavření smlouvy o dílo na:
- renovaci zdravotechniky v domech Jahnova

11, 11a s firmou Richard Janoš, 
- renovaci sociálního zařízení v domě Přemy-

slovců 63 s firmou Kavis, spol. s r. o., 
- výměnu oken v domě Přemyslovců 65 s fir-

mou Vjačka, spol. s r. o.,  

- odstranění následků požáru domu Bedřišská
12 s firmou Anna Matoušková, 

- renovaci ÚT v domě Novoveská 14 s firmou
Ivan Knap,

- renovaci elektroinstalace v domech L. Ševčí-
ka 13, 15, 17 s firmou Rudolf Jurošek, 

- renovaci fasády a zateplení domů Sušilova 2,
Korunní 62 a 64 a Stojanovo nám. 1 s firmou Ru-
dolf Latka, 

- provedení GO výtahu v domě Šimáčkova 27 
s firmou Cenok-výtahy, a. s., 

- renovaci střešní krytiny domu Hany Kvapilo-
vé 3 s firmou Miroslav Hajduček.

Rozhodla na základě předložených nabídek a
následného výběrového řízení o výběru nejvhod-
nější nabídky a uzavření smlouvy o dílo na stavbu
„Komunikace Rubová“ s firmou Jaromír Mičulka.

Schválila přidělení bytů v DPS: Novoveská 14,
Ostrava-Mariánské Hory

- p. Anně Krihové byt 1+1, 

- p. Leokadii Berkiové byt 1+1, 
Šimáčkova 27, Ostrava-Mariánské Hory
- Františku Martinkovi byt 0+1. 
Schválila - adaptaci půdního prostoru na byto-

vou jednotku v domě Sušilova 1 ing. Jaroslavu Zá-
vadovi,

- schválila podnájemníka p. Taťáně Gangurové
v bytě Knüpferova 2, Ostrava-Hulváky.

Zamítla - žádosti o prominutí poplatku z pro-
dlení za dlužný nájem, podané p. Břetislavem Hu-
lou, p. Jindřichem Krajči, p. Šárkou Moravcovou,
p. Pavlínou Šivákovou a p. Alexandrem Balážem 
a trvá na úhradě dlužné částky v plné výši.

Rozhodla o poskytnutí sponzorských darů
- Knihovně města Ostravy ve výši 3500 Kč, 
- Poradenskému a informačnímu centru pro

sluchově postižené ve výši 5000 Kč,
- Tyfloservisu Ostrava ve výši 5000 Kč,
- Tenisovému klubu TC Mexiko ve výši 3000 Kč.

Ing. Miloš Pauček, tajemník ÚMOb

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu v průběhu I. čtvrtletí 2004 

Kam se
šikovnými dětmi?

ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Gen.
Janka 1208 nabízí žákům 5. tříd mož-
nost navštěvovat od 6. do 9. ročníku tří-
du s rozšířenou výukou matematiky 
a přírodovědných předmětů. Přijímací
zkoušky, složené z testů z matematiky,
vlastivědy a přírodovědy, se konají ve
středu 12. 5. 2004 v budově školy. Bliž-
ší informace na tel. čísle 596 622 284, 
e-mail: zsgen.janka@iol.cz

Škola je v dosahu městské hromadné
dopravy: autobusy 24, 37, 39, 42, 48, 56,
trolejbusy 102, 107, 108, 109, tramvaje
3, 4, 8, 9, 10, 11, 18.

Upozorňujeme občany, že na
Bendlově ulici v Martinské kolo-
nii byla otevřena prodejna drů-
beže. Čtěte pozorně inzertní stra-
nu.

Poděkování
Senátor Václav Roubíček v pátek dne

27. února pořádal oslavu svého význam-
ného životního jubilea.

Mezi mnoha jinými hosty, jsem se této
oslavy zúčastnil také já, předseda oblast-
ní odbočky Sjednocené organizace nevi-
domých a slabozrakých Ostrava. Důvo-
dem, proč jsem byl pozván, byl neobvy-
klý čin pana senátora. Všem svým přáte-
lům, známým a hostům sdělil, že veškeré
dary, které mu chtějí předat ať promění na
finanční prostředky a věnují je naší orga-
nizaci.

Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých je občanské sdružení, je-
hož předmětem činnosti je sociální pora-
denství, pořádání rekondičních, rehabili-
tačních, vzdělávacích, kulturních, spor-
tovních, humanitárních a charitativních
akcí a programů ve prospěch zrakově po-
stižených. Chtěl bych jménem členů naší
organizace poděkovat všem dárcům, ale
především panu senátorovi Roubíčkovi.
Tento chvályhodný čin je hodný následo-
vání. Mnozí handicapovaní mají pocit, že
na ně společnost zapomíná. Finanční pro-
středky, které jsme obdrželi, jsou obrov-
skou pomocí v naší další činnosti, ale ta-
ké velkou morální podporou. Přeji všem,
aby se našlo mnoho takových lidí jako je
pan senátor Václav Roubíček. Celkový
součet všech darů je 182 600,60 Kč.

Mikuláš Ďurko

100 let obchodního (ekonomického)
školství v Ostravě

Velikonoce plné her a zábavy



Stanice mladých turistů
1. 5. Výprava turistického oddílu - 

Ivančena. 
4. 5. Závody zručnosti na kolech a ko-

loběžkách. Soutěží se v kategoriích 4 - 6 let,
6 - 10 let, 11 - 15 let, startovné 20 Kč. Mís-
to konání: hřiště ZŠ Porubská 832, prezen-
tace 14.30 - 15.00, zahájení 15.00 na hřišti.
Vyhodnocení 17.30 - předání diplomů a
věcných cen.

8. - 9. 5. VII. Mistrovství ČR v clog-
gingu dětí (country step), místo konání:
DK, Ostrava-Jih, sobota: zahájení 13.30,
neděle: 9.00 - 12.00 finále, vstupné 50
Kč/den.

13. 5. Den matek. Tančíme nejen mamin-
kám, ale i všem ostatním. Ukázky country
tanců a cloggingu (country step). Vystupují
členové country kroužku SMTu. Místo ko-
nání: SMTu, zahájení: 17.00, vstupné 20
Kč.

15. 5. Kuličkiáda Michálkovice. Pouze
pro členy turistického kroužku.

21. - 23. 5. Třídenní turistická akce Pa-
síčky. Pouze pro členy turistického kroužku.

21. - 23. 5. Taneční seminář Žilina. Pou-
ze pro členy tanečního kroužku.

28. - 30. 5. Taneční soutěž „O moravský
pohárek“, Střelice u Brna. Pouze pro čle-
ny tanečního kroužku.

Stanice mladých přírodovědců,
Čkalovova 1881, Ostrava-Poruba
Tel./fax: 596 913 788
e-mail: smprostrava@quick.cz 
3. 5. - 28. 5. Barevný svět zvířat - exkur-

ze pro školy - (seznámení se zvířátky SMPř
- exotičtí papoušci, hlodavci, hadi a ještěři,
outloni), nutno se telefonicky předem ob-
jednat!

Oddělení estetické výchovy
15. 5. Výtvarný kurs pro talentovanou

mládež:
kresba v plenéru - Štramberk - zaměřeno

na architekturu a výtvarnou geometrii. Ur-
čeno pro členy výtvarného oboru a pro ta-
lentované žáky 8. - 9. tříd. Kontaktní osoba:
Eva Horáková, vždy od 8.00 - 15.00 hodin.

27. 5. Exkurze SUPŠ Uh. Hradiště:
Seznámení s jednotlivými uměleckými o-

bory a s možností studia. Určeno pro členy
výtvarného a keramického oboru a pro ta-
lentované žáky 8. - 9. tříd. 

Kontaktní osoba: Eva Horáková.
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Využití klíčků rozmanitých semen jako
plnohodnotné stravy je známé v Číně již
5000 let. Moderní plnohodnotná výživa by
měla obsahovat především bohatou syrovou
rozmanitou stravu, co nejméně zpracova-
nou, čerstvé potraviny s vysokým obsahem
přírodních látek a co nejnižším obsahem
škodlivin. V dnešní době civilizačních cho-
rob, na jejichž vzniku se podílí i chemické
ošetřování a hnojení rostlin v zemědělství či
také nevhodně upravená strava v závodních
jídelnách, jsou bioklíčky v naší stravě ideál-
ní doplňkovou formou zdravé výživy a pře-
devším zdrojem životně důležitých látek.
Hrstka klíčků denně může pokrýt vaši potře-
bu vitamínů a minerálních látek. Tyto látky
jsou v bioklíčcích obsaženy v koncentrova-
né formě.

Co obsahují?
Především jsou to rostlinné bílkoviny pro

stavbu buněk a tkání, jsou bohaté na vitamín
E, na nenascené mastné kyseliny (vitamín
F), snižují hladinu cholesterolu v krvi, obsa-

hují vitamíny skupiny B (pro zdraví srdce,
nervů, krve, pokožky a mozku), obsahují
mnoho železa - chrání před anemií, obsahu-
jí hořčík, důležitý pro zdraví srdce a kostí,
chrání kosti před řídnutím, obsahují draslík
- nedovolí měknutí svalů, obsahují bílkovi-
ny - proteiny obsahují cenné a vzácné mik-

roprvky (chróm, lithium…), obilné klíčky
by měly být normální potravou pro prevenci
a jako lék na každou nemoc.

Při klíčení semen se látky ukryté v seme-
nech aktivují a zvyšuje se jejich obsah o 50
- 200 procent (závisí na druhu semen a době
klíčení). Například pšeničná zrna pět dní
klíčená zdvojnásobí svůj obsah vitamínu E.
V pět dní klíčených sojových bobech se
zdojnásobí obsah vitamínu B2.

Klíčky můžete jíst i s kořínky a s výhon-
ky. Tvrdé luštěniny jako hrách nebo fazole
můžete před konzumací ještě asi 10 minut
povařit nebo podusit, mějte však na paměti,
že teplem se mohou zničit některé hodnotné
látky (enzymy, vitamíny). Klíčky ostatních
rostlin se mohou jíst syrové. 

Co klíčit
Naklíčit můžeme všechna semena kromě

lilkovitých, což jsou rostliny s tmavými lis-
ty. Semena také nesmějí být chemicky ošet-
řena. Ke klíčení můžete použít například ta-
to zrna: pšenice, ječmen, oves, žito, špalda,
pohanka, kukuřice, rýže, sladká rýže, čočka,
sója, cizrna, vojtěška, řeřicha, hořčice, slu-
nečnicová semena, lněné semeno.

Jak nakličovat
1. K nakličování použijeme plochou mis-

ku a savý nebo filtrační papír, na který se-
mena položíme. Dvakrát denně navlhčíme
vodou. Je třeba dát pozor, aby vody nebylo
příliš mnoho (semena by mohla být napade-
na mikroby) ani příliš málo (semena by za-
sychala).

2. Pro jiný způsob nakličování potřebuje-
me 3/4litrovou zavařovací sklenici případně
i jinou sklenici se širokým hrdlem. Semena
propereme, 2 lžíce semen nasypeme do láh-
ve a zalijeme vodou, kterou po několika ho-
dinách slijeme a semena znovu propláchne-
me. Množství vody a doba máčení semen se
liší zejména dle jejich velikosti. Například

obiloviny namáčíme na 6 - 12 hodin (poměr
semen a vody je 1:3), luštěniny na 12 - 15
hodin (poměr semen a vody 1:4), malá se-
mínka stačí namáčet na 4 - 8 hodin. Nádobu
po vylití vody zakryjeme shora řídkým plát-
nem nebo gázou, postavíme ji dnem vzhůru,
aby voda mohla dokonale odtéct a klíčky
nezačaly plesnivět. Postavíme ji na tmavé
místo nebo zakryjeme utěrkou. Semena pro-
plachujeme 2 - 3krát denně vodou. Ke kon-
ci nakličování dáme sklenici na světlo, aby
klíčky zezelenaly.

Jak je použít
Můžeme je konzumovat přímo, přidávat

do zeleninových salátů, různých masitých
jídel a polévek, posypeme jimi chléb nebo je
vkládáme do nakrojených housek, můžeme
je vmíchat do bramborové kaše, plnit pala-
činky, podáváme je jako součást zeleninové-
ho talíře apod. Při přípravě jídel s naklíče-
nými semeny nesmíme zapomenout na to,
že tepelným zpracováním se ničí jejich cen-
né látky. Proto je přidáváme až při konečné
úpravě pokrmů. U luštěnin nezapomeneme
klíčky před konzumací 5 - 10 minut spařit,
aby se zničily některé nezdravé sloučeniny,
které se klíčením odbourávají jen částečně.

Pekařství Čtyřlístek doporučuje:
Pestrý salát s naklíčenými semínky

100 g naklíčeného hrášku, 100 g naklí-
čené pohanky, 150 g čínského zelí nakráje-
ného na tenké nudličky, 1 rajče nakrájené
na kostičky, 1 větší nakrájenou cibuli, 
2 lžíce olivového oleje, 2 lžíce citrónové
šťávy, 1 velký bílý jogurt, 50 g sterilované
červené papriky nebo kapie, 4 lžíce keču-
pu, 2 utřené stroužky česneku, sůl, pepř, 
3 lžíce směsi nasekaných čerstvých bylinek
(oregano, tymián, saturejka, petrželka, pa-
žitka, aj.), 1 jablko.

V salátové míse smícháme naklíčený hrá-
šek, naklíčenou pohanku, zelí, rajče a cibuli,
přidáme olivový olej, citrónovou šťávu 
a necháme chvíli odležet. Do bílého jogurtu
přidáme rozmixovanou sterilovanou kapii,
kečup, česnek a 2 lžíce bylinek. Dochutíme
solí a pepřem. Připravenou zálivku přidáme
k nakrájené zelenině a semínkům. Podáváme
v salátových sklenicích. Povrch jednotlivých
porcí posypeme zbylými bylinkami a zdobí-
me tenkými plátky oloupaného jablka.

Okénko zdravé výživy

Dnes na téma: Klíčky

Měsíc březen byl velmi pestrý a členky
Klubu oslavily společně nejen MDŽ, ale
20. března uskutečnily na Čeladné Otevírá-
ní studánek s dětmi a vnoučaty a 24. 3. se 
v knihovně na Daliborově ulici společně
zúčastnily Dne ostravských čtenářů. Jelikož
spolupráce s touto knihovnou a Klubem žen
je dobrá a dlouholetá, zakoupily členky 
ovoce a sladkosti pro děti na akci Noc s An-
dersenem, která se konala 2. dubna.

Ve dnech 30. - 31. března se členky Klu-

bu zúčastnily již tradiční výstavy Morav-
skoslezské Velikonoce, která se konala 
v Kulturním domě v Ostravě-Petřkovicích.

V těchto dnech pak vrcholí příprava na
Květinový den, který se bude konat 12.
května od ranních hodin. Prosíme, zakupte
si květinu od členek Klubu žen, výtěžek je
věnován boji proti rakovině.

A co čeká členky v červnu? Velký Den
dětí, na jehož přípravě a realizaci se budou
podílet a jistě vám o ní i napíší. (TK)

Občanské sdružení ENFACES DĚTEM si
vám dovoluje předložit nabídku na LETNÍ
SOUSTŘEDĚNÍ pro dívky od 9 let věku,
které již pořádá tradičně.

Pro účastnice je připraven pestrý pro-
gram, přičemž jednotlivé turnusy jsou zamě-
řeny na intenzívní výuku aerobiku, modelin-
gu a disko tanců. Na každý turnus je zajištěn
odborný lektor, který povede příslušné spe-
cializované odborné hodiny.

Sdružení, tak jako vždy, klade na výběr
personálu velký důraz. Vedoucí a lektoři
jsou vybíráni na základě dlouhodobých zku-
šeností a referencí. Je samozřejmostí, že ten-
to tým je připraven tak jako loni splnit před-
stavy účastnic. Soustředění, které je takto
specializované, musí být pro všechny i pří-
jemným zážitkem, proto je připraveno 
i mnoho doprovodných programů.

UBYTOVÁNÍ: jsme zajistili v útulné
horské chatě POKROK, která se nachází 
v obci Bílá v Beskydech. Chata (komplex
chat) je pro naše účely velmi dobře a kvalit-
ně vybavena.

BUDOU NÁM K DISPOZICI: místnos-
ti pro praktickou i teoretickou výuku, televi-
ze, projektor s plátnem, společenská míst-
nost, nově vybudované hřiště pro tenis, vo-
lejbal a košíkovou, stolní tenis, posilovna,
místnost pro aerobic, horská kola, venkovní
tábořiště, bazén u sousední chaty a další. 
K dispozici nám rovněž bude i jídelna s bu-
fetem.

POČET MÍST V JEDNOM TURNUSU
JE OMEZEN KAPACITOU 25 ÚČAST-
NIC, která je smysluplná pro výuku s lek-
tory.

1. turnus 3. 7. - 10. 7. modeling,
2. turnus 10. 7. - 17. 7. discoaerobic,

3. turnus 17. 7. - 24. 7. aerobic,
4. turnus 24. 7. - 31. 7. modeling,
5. turnus 31. 7. - 7. 8. aerobic
CENA ZAHRNUJE: ubytování za 7 no-

cí v hotelu POKROK, dopravu z Ostravy
tam i zpět, pojištění odpovědnosti za škodu,
pětkrát denně stravu, pitný režim, občerstve-
ní účastníků, odborný dohled, program, pro-
vozní náklady, zajištění zdravotní pomoci,
teoretickou i praktickou výuku, přednášky
odborných lektorů včetně pomůcek k pre-
zentaci výuky, zhotovení fotografií, vedoucí
skupin, poštovné, v závěru soustředění bu-
dou účastnice prezentovat získané informa-
ce a dovednosti na závěrečné show konané
ve společenské místnosti chaty, opékání 
u táboráku, noční hru, diskotéku, Carusso,
vstup do bazénu, užívání nově vybudova-
ných hřišť, posilovny, stolního tenisu a další.

PRO POROVNÁNÍ: cena za týdenní po-
byt v Beskydech se standardně pohybuje 
v hodnotách cca 2990 Kč (ubytování, třikrát
jídlo, doprava, pojištění). CENA: naše zvý-
hodněná cena při platbě v termínu do 30. 5.
2004 je na toto atraktivní soustředění ve vý-
ši 3300 Kč. Platba může být provedena 
i splátkově, platby mohou být rovněž s přís-
pěvkem podnikových výborů jednotlivých
organizací.

Bližší informace na tel: 777 818 805 nebo
e-mailem: enfaces@enfaces.com. S pomocí
výtěžků z akcí, které pořádá občanské sdru-
žení ENFACES DĚTEM jsou na toto LET-
NÍ SOUSTŘEDĚNÍ zvány i děti z dětských
domovů, což vedlo k navázání mnoha dlou-
hodobých přátelství mezi účastnicemi.

Okénko Klubu žen

Zajímavé prázdninové
soustředění pro děti

Místo konání tábora: CHKO BESKY-
DY, turistická chata SLAVÍČ.

Přijímáme holky a kluky ve věku 10 - 18
let! Své děti můžete přihlásit už nyní! A to
na telefonním čísle 731 154 081 - BLIK,
731 154 082 - LÍZA.

Na děti čekají dobrodružné vyjížďky po
beskydských horách, ohně, táboření a po-
znávání nových věcí v přírodě.

Termín tábora: 9. - 19. srpna 2004. Ce-
na tábora na 10 dní činí na dítě 3700 Kč. 
V ceně je zahrnuta výuka na koních, žrádlo
pro koně, ubytování dětí, strava, pitný režim,
doprava a pojištění.

Slunečné počasí máme zamluvené u Os-
kárka…

Neziskové občanské sdružení dětí a mlá-
deže, U Koupaliště 1, Ostrava-Mariánské
Hory

Tábor s koňmi pro děti
pořádá občanské sdružení GINGO

Místo konání tábora, CHKO BESKY-
DY, Dolní Lomná-Kantořonky.

Přijímáme holky a kluky ve věku 8 - 15
let! Své děti můžete přihlásit už nyní! A to
na telefonním čísle 731 154 081 - BLIK,
731 154 082 - LÍZA

Na děti čeká dobrodružství, romantika,
noví kamarádi, spousta her a soutěží a také
zkušení vedoucí a instruktoři, kteří chtějí
prožít táborový život společně s dětmi.

Termín tábora: 1. 7. - 14. 7. 2004. Cena

tábora na 14 dní činí na dítě 2900 Kč.
Táboříme v indiánských stanech zvaných

týpí, koupat se budeme v „Itálii“ teplou vo-
dičkou a námořní bitvy se odehrají na vo-
dách Lomňanky. Také si budeme kuchtit ty
nejlepší mňamky ve srubu.

Slunečné počasí máme zamluvené u Os-
kárka…

Neziskové občanské sdružení dětí a mlá-
deže. U Koupaliště 1, Ostrava-Mariánské
Hory.

Letní táboření pro děti
pořádá občanské sdružení GINGO

touto formou děkuje za hojnou účast
všem občanům, organizátorům, p. starostce
ing. arch. Lianě Janáčkové a především dě-
tem, kteří se zúčastnili v Mar. Horách veli-
konoční akce dne 9. 4. 2004 v parku Hodo-
ňanka.

Dále bychom rádi informovali, že připra-
vujeme podobnou akci v měsíci květnu a to
1. 5. 2004 „Stavění májky“ v areálu koupa-
liště Hulváky. Program dopoledne: úklid
spojený se stavěním májky, diskotéka a tá-
borák. Srdečně zveme všechny, kteří mají
chuť pracovat a poté se pobavit.

Další plánované akce v měsíci květnu:
- Vítáme jaro prací, hrou a zábavou 8. - 9.

5. (areál Hulváckého koupaliště) 
- výpravy
- Bambiriáda 23. - 25. 5. 2004.

Letní tábory - upozornění
Stanový tábor 1. - 14. 7. 2004 Dolní Lom-

ná, 2700 Kč,
Tábor s koňmi 9. - 19. 8. 2004 Slavičín,

2700 Kč,
Tábor s koňmi 19. - 29. 8. 2004 Slavičín,

3700 Kč.
Přihlášky v kanceláři Občanského sdruže-

ní Gingo, U Koupaliště 1, Ostrava-Hulváky
(budova bývalého koupaliště v úřední hodi-
ny), info na tel. číslech 731 154 081, 
731 154 082, 731 154 080. Zálohy do konce
května 2004 na základě závazné přihlášky.
Nenechávejte vše na poslední chvíli - jsme
tady pro vaše děti.

Zdraví Občanské sdružení Gingo
„Osada Orlů“

Občanské sdružení GINGO

Šampion ve střelbě
V sobotu 27. března se na Stanici mladých turistů v Ostravě-Porubě, zařízení

DDM Korunní 49, uskutečnilo finále dalšího ročníku Přeboru ve střelbě ze vzdu-
chové pušky. Za náš městský obvod se do soutěže přihlásila jen ZŠ Gen. Janka. Cel-
kem se zúčastnilo 122 chlapců a dívek z celé Ostravy, do finále se prostřílelo jen 53
nejlepších.

Šampiony Mar. Hor a Hulvák ve střelbě se pro letošní rok stali - kat. dívek - Iva-
na Hrbková, v kategorii chlapců Václav Uher. Stříbrné medaile získali Iva Lišková
a Jakub Valošek, bronz patří Dominice Turčekové a Ondřeji Kadlecovi. 

Blahopřejeme.

Dům dětí a mládeže, Ostrava-Mar. Hory, Korunní 49,
tel. 596 624 041-2, e-mail: info@ddm-marhoryova.cz, internet: www.ddm-marhoryova.cz

Střediska: Stanice přírodovědců, Ostrava-Poruba, Čkalovova ul., Stanice turistů, Ostrava-Poruba, ul. B. Martinů

Kam pojedou děti v létě? Využijte nabídky Domu dětí a mládeže Ostrava-Mariánské Hory, Korunní 49

PLÁN LETNÍ ČINNOSTI DDM 2004 
Termín Místo Cena Náplň tábora - zaměření Hlavní vedoucí
20.-31. 8. Zlaté údolí 3000 Dramatická výchova, divadlo, Rychetský

Český ráj turistika, sport
2.-8. 8. Beskydy 1350 Putovní tábor, turistika Kvasničková
24. 7.-4. 8. Hercegovina 6990 Malba plenéru Horáková
14. 8.-28. 8. Spálov 3500 Malba, keramika, turistika Jancíková
12. 7.-26. 7. Švarná Hanka 3500 Turistika, sport, ekologie Vrbová

Beskydy
16. 8.-20. 8. Bystřice 1600 III. ročník KOS chemiků Kociánová

n. Olší
18. 7.-30. 7. Pasičky 3000 Příroda, sport, turistika Glombová

Beskydy
26. 7.-4. 8. Dalmácie 6000 Poznávací, sport Secová
4. 7.-17. 7. Pasíčky 5300 Letní odborné soustředění biologů - Mayer

Mikulov poznávání fauny a flóry CHKO
Beskyd a CHKO Pálava

PLÁN LETNÍ ČINNOSTI DDM - PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2004
Termín Místo Cena Náplň tábora - zaměření Hlavní vedoucí
23. 8.-27. 8. Ostrava 1000 Výlety do okolí Ostravy Šlachtová
28. 7.-1. 8. Ostrava 1300 Putování po CHÚ Ostravska Mayer

Beskydy Výlet s přenocováním v Beskydech Vrbová
2. 8.-7. 8. Ostrava 1300 Výlety do okolí Ostravy Gulasová
9.-13. 8. Ostrava 1000 Výlety do okolí Ostravy Čerkovská

Vážení rodiče, využijte naší nabídky letních táborů - vaše děti stráví příjemné chvíle pod vedením kvalifikovaných pedagogických pracov-
níků. Informace můžete získat v Domě dětí a mládeže v Ostravě-Mariánských Horách na ul. Korunní 49 denně od 8.00 do 18.00 hod.

Kresba Jindřich Oleš
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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.

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

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

❏ KLASICKÉ MASÁŽE: p. Lukáš Slá-
dek - objednávky na tel. čísle: 732 543 469.
Provoz v úterý a ve čtvrtek od 11.00 do
19.00 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

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

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, 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

Středa, 26. května v 19 hodin
HELENA PETROVNA BLAVATSKÁ

Přednáška
Život a odkaz velké filosofky 19. století
Žena, která spojila Východ se Západem

„Není nic vyššího nad pravdu.“
Přednáší: Antonín Vinkler
Předprodej v místě konání:

Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava-Mariánské Hory
Vstupné: 35 Kč

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

PRODEJNA
DRŮBEŽE

BBeennddlloovvaa  88
NNaabbíízzíí::
■ Chlazené krůry

68 Kč/kg
■ Mražené husokachny

75 Kč/kg
■ Krůtí speciality - uzeniny

a tlačenky z krůtího masa

OOtteevvíírraaccíí  ddoobbaa::
Čtvrtek 13.00 - 18.00 hodin
Pátek 9.00 - 12.00 hodin

TTeelleeffoonn::  660033  228877  220055

Kožešnictví NIGA 
Sídliště Fifejdy I (u Baumaxu)

Gen. Hrušky 1215/25
Telefon: 596 634 170

NABÍZÍME VÁM
● Přešití kožichů, 

velurů a kožených 
výrobků.

● U bund výměna 
podšívky a zipů!

● Zakázková výroba
a prodej kožichů.

Irena Malá
Kožešnictví
NIGAPOHŘEBNÍ 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!


