
● Žádáme majitele a nájemce ne-
bytových prostor o dodržování povin-
nosti udržovat chodníky v pořádku.

● V souvislosti s novým správ-
ním řádem upozorňujeme občany
na to, že při podání žádosti o vydá-
ní občanského průkazu za občana
staršího 15 let může žádost podat
zástupce jen na základě plné moci.
Tato plná moc nemusí mít úředně 
ověřené podpisy.

● Zveme srdečně širokou veřej-
nost na Jarní koncert pro potěšení.
Bude se konat v obřadní síni naší
radnice v pondělí 20. března 
v 16.00 hodin. Pro vaše potěšení
vám zahrají a zazpívají studenti 
i učitelé Základní umělecké školy 
E. Marhuly v Mariánských Horách.
Vstup je zdarma. (TK)
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KRÁTCE Z RADNICE

ČTĚTE UVNITŘ LISTU:

Aby u nás nehořelo
■

Ze života studentů
aneb vítejte u nás

Ve středu 1. února
proběhla v sídle kul-
turní asociace Nová
Akropolis v Ostravě
sociálně vzdělávací
akce pro nevidomé 
a slabozraké z ostrav-
ského Tyflocentra:
S T A R O V Ě K Ý  
EGYPT - SLOVEM
I DOTEKEM. Na
programu byla před-
náška o historii Egyp-
ta a druhá část byla
věnována klasickému
egyptskému umění.
Nevidomí měli mož-
nost poznat egyptské
umění vlastnoručním
dotekem na exponá-
tech archeologických
reprodukcí vyrobe-
ných v ateliéru Nové
Akropolis. Tento kon-
takt byl doplněn do-
provodným výkladem
o významu a symbo-
lismu exponátů. Akci
připravili členové 
asociace v rámci soci-
álních projektů pro
postižené a děti, které
Nová Akropolis na
rok 2006 připravila.

Nová Akropolis pro nevidomé a slabozraké

Den země
Neodmyslitelnou součástí roku 2006

bude oslava Dne země - oslava svátku na-
ší Země, která tady je a byla dávno před
námi a díky níž jsme tady i my.

Odbor životního prostředí Magistrátu
města Ostravy ve spolupráci s Občan-
ským sdružením Vita a Stanicí mladých
přírodovědců v Ostravě-Porubě (detašo-
vané pracoviště Střediska volného času
Korunka, Ostrava-Mariánské Hory) začí-
nají již nyní připravovat celou řadu zají-
mavých aktivit v rámci oslav Dne země,
které se uskuteční 20. dubna 2006 v Os-
travě-Porubě na Hlavní třídě a 21. dubna
2006 v prostorách Slezskoostravského
hradu. Na obě akce jste srdečně zváni. 
Oslava se uskuteční díky finanční podpo-
ře Statutárního města Ostravy. (Red.)

Bezohlednost
Napadl sníh, v zimě prý to bývá běžné.

Ale tentokrát sněžilo hodně. V tom je asi ta
potíž. Všeho moc prý škodí. A tak se propa-
dávají střechy hal, množí se autokaramboly,
lámou se ruce, nohy na namrzlých chodní-
cích… parkovacích míst ubylo, cesty jsou
stěží průjezdné, auta brání sněžným pluhům,
protože parkují tam, kde by neměly a tak
platí „urvi co můžeš“. Láteříme z plných
plic. Hledáme viníka. Samozřejmě za to mo-
hou ti druzí, nebo TEN - kdo sněží. Uzavře-
ný kruh.

Kam zmizeli ti slušní automobilisté, kteří
se vždy tak vehementně distancovali od těch
neslušných. Že bychom to neuměli? Umíme,
ale nechce se nám. Jiří Jezerský

Mnozí vědí, že okresní soudy umí
pachatelé trestné činnosti odsoudit

k tzv. alternativnímu tresu. To v praxi zna-
mená, že ten, kdo spáchal trestný čin od-
pracuje ve prospěch obce soudem stanove-
ný počet hodin. Měl by tak učinit ve svém
volném čase a nejpozději do jednoho roku
od vynesení rozsudku. Trestem tedy jsou 
obecně prospěšné práce.

Mnozí z nás jsou přesvědčeni o tom, že
pomocí „alternativců“ by naše města mo-
hla být ještě hezčí a za málo peněz. Kéž by
to byla pravda. Když dovolíte, připomenu
některé okolnosti, proč tomu tak není, proč
to nefunguje.

Radnice k tomu, aby mohla zaměstnat
odsouzené k obecně prospěšné činnosti,
musí mít ve stavu člověka, říkejme mu ba-
chař, který bude o vězně pečovat. Bude je
cechovat, starat se jim o nářadí (koupí lo-
paty, hrábě, štětce, dvojkolák, rukavice…),
bude pro ně zajišťovat spotřební materiál
(cement, písek, bary, laky, ředidla, pytle 
a jiné a jiné věci, potřebné k pracovní čin-
nosti). Nic z toho není zadarmo a bachař by
měl být zaplacen alespoň tak, jako kdyby

dělal v Heřmanicích. Své vězně musí kon-
trolovat. Pracoviště je třeba také hlídat, 
a aby výsledek byl efektivní, měli by od-
souzení projít bezpečnostním školením 
a práce by se jim měla detailně vysvětlit.
Vždyť 90 procent z nich nemá vůbec žádné
pracovní návyky! Je zcela běžné, že je vý-

hodnější lopatu zlomit, dvojkolák ztratit,
než pracovat pro blaho obce. Vždyť jejich
dosavadní prioritou bylo přemýšlet nad
tím, jak porušovat společenské normy ve
svůj prospěch. Proto se ocitli na lavici ob-
žalovaných. Může jejich přístup k životu
někdo na radnici změnit? Toť otázka.

Alternativci jsou navíc nespolehliví.
Když je třeba něco udělat venku a právě pr-
ší, tak není problém (v tom lepším případě)
si sehnat lékařské potvrzení, jako důkaz
momentální pracovní neschopnosti, či
dlouhodobé zdravotní nemohoucnosti 
a práci s gustem odmítnout. Montérky, či

pracovní obuv jsou jim cizí, takže nechat je
vybírat odpadky z keřů na Fifejdách ve
svátečních šatech je ze strany radnice fan-
tasmagorie. Svěřit jim nějaký cennější pra-
covní nástroj je hazard. Jsme postaveni
před skutečnost, že lze přemýšlet jen o pri-
mitivních úkonech. Větší akce, kdy je nut-
né nákladní auto, je pro nás finančně příliš
náročná záležitost a rovněž doprovázená ri-
zikem, co s ním, když „nakládací četa“ se
do práce nedostaví.

Co dodat? Když někdo nechce pracovat
- nebude pracovat ani za trest. Ale aby mé
konstatování nevyznělo příliš skepticky,
tak znám několik příkladů, kdy uložený al-
ternativní trest byl prospěšný pro obě stra-
ny. Pro radnici i pro toho, kdo neúmyslně
něco přestřelil a ruka zákona ho vyhmátla 
a potrestala. Pokud něco uměl a chtěl pra-
covat, vyšli jsme mu vstříc.

Vím, že nový trestní zákoník, který vstou-
pí v platnost v roce 2007 by měl mnohé z to-
ho negativního, co jsem popsal, úspěšně eli-
minovat. Na to si ale budeme muset počkat.

Jiří Jezerský, 
místostarosta

Alternativci

Upozornění odboru 
bytového hospodářství

Jazyková škola FISHNET zve vaše děti (od 14 do 19 let) ve dnech 12. - 17. 3. 2006 do
Vrátné doliny na SKI CAMP s výukou angličtiny (američtí lekroři). Potřebné infor-
mace vám poskytneme na tel. číslech: 596 964 606 nebo 776 064 606, e-mail: 
fishnet@fishnet.cz

Na poslední chvíli

Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích přinese řadu změn

(Pokračování z minulého čísla)

Bodový systém
Nejvýraznější změnou jsou trestné body,

které budou řidiči dostávat za vážné přestup-
ky. Téměř za každý dopravní přestupek udě-
lí policie řidiči přesně stanovený počet bo-
dů.

Ten, kdo nasbírá dvanáct bodů, přijde na
rok o řidičský průkaz - ten musí odevzdat do
pěti dnů od doručení oznámení, že dvanácti-
bodové hranice dosáhl.

Za volant vozu či za řídítka motocyklu si
znovu sedne nejdříve za 12 měsíců. Zároveň
ho čeké přezkoušení v autoškole. Řidič bude
muset absolvovat kompletní přezkoušení z
odborné způsobilosti.

To znamená, že složí test z
● předpisů o provozu
● ze zdravotnické přípravy
● ze znalostí ovládání a údržby vozidla
● a zkoušku z praktické jízdy

Pokud jeden rok nic neprovede, čtyři
trestné body se mu odečtou.

Počty bodů, udělené za jednotlivé pře-
stupky:

7 bodů
● Jízda pod silným vlivem alkoholu. V pří-

padě, že policie u řidiče naměří množství
alkoholu pod hranicí 0,3 promile, dostane
řidič o tři trestné body méně.

● Odmítnutí dechové či krevní zkoušky.
● Zavinění dopravní nehody, při které ně-

kdo zemřel nebo byl vážně zraněn.
● Řízení motorového vozidla bez držení pří-

slušné skupiny nebo podskupiny řidičské-
ho oprávnění.

6 bodů
● Zakázané předjíždění.
● Vjíždění na železniční přejezd v okamži-

ku, kdy je to zakázáno.
● Řízení auta řidičem, kterému bylo před-

tím zabaveno řidičské oprávnění.
● Otáčení, couvání nebo jízda v protisměru

v místech, kde to není dovoleno.

5 bodů
● Překročení rychlosti v obci o více než 40

kilometrů v hodině, případně o více než
50 kilometrů mimo obec.

● Řízení automobilu, který nemá platnou
technickou kontrolu.

● Řízení automobilu bez platného posudku
o zdravotní způsobilosti.

● Nezastavení vozidla na signál, který při-
kazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo neza-
stavení vozidla na pokyn „Stůj“ při řízení
provozu oprávněnou osobou.

4 body
● Neumožnění přejít chodci na značeném

přechodu.
● Nedání přednosti v jízdě.
● Nedodržení bezpečnostní přestávky.
● Řízení vozidla, které není registrováno 

v registru silničních vozidel.
● Pokud má řidič v krvi do 0,3 promile al-

koholu. Při vyšším množství dostane se-
dm bodů.

3 body
● Držení mobilního telefonu během jízdy.
● Ohrožení jiného řidiče při přejíždění 

z jednoho do druhého pruhu.
● Překročení povolené rychlosti o více než

20 kilometrů v obci nebo o více než 30 ki-
lometrů mimo obec.

(Pokračování na str. 2)

zejména ostravských vysokých škol,
radnice v Mariánských Horách a Hulvá-
kách má k vám velikou prosbu. Pokud se
vaše diplomová (nebo seminární) práce
týkala Mariánských Hor a Hulvák, nabíd-
něte kopii vašeho usilovného snažení ar-
chivu našeho městského obvodu. V přípa-
dě, že kopie neexistuje, vyrobíme si ji 
z vašeho originálu. Věřím tomu, že vaše
studentská práce - o čemkoli, co má spo-
jitost s naším městem - obohatí občanský

pohled na každodenní i historické situace
života v Ostravě. A ty by měly být zare-
gistrovány a archivovány.

Děkuji J. Jezerský

P. S. Babičky a dědečkové, upozorněte
své vysokoškolsky vzdělané syny, dcery,
vnuky a vnučky na tento prosící článek.
Ještě jednou děkuji. 

J. Jezerský, místostarosta
Mariánských Hor a Hulvák

Absolventi

Počátkem ledna již tradičně vychá-
zejí do našich ulic koledníci, aby při-
nášeli radost a koledovali pro ty nej-
potřebnější. Pro sociální aktivity Cha-
rity Ostrava a Charity sv. Alexandra
bylo v ostravském regionu vybráno 1
078 645 Kč, z toho našem obvodu by-

la vykoledována částka 29 724,50 Kč.
Charita Ostrava i Charita sv. Alexand-
ra velmi děkuje všem občanům, kteří
do Tříkrálové sbírky přispěli. Výsle-
dek sbírky je projevem lidskosti a zá-
jmu o pomoc těm, kteří to nejvíce po-
třebují. (Red.)

Tříkrálová sbírka

Upozorňujeme všechny občany,
kteří mají podanou žádost o pronájem
bytu, na nutnost provést aktualizaci
této žádosti. Je to v souladu se Směr-
nicí 7/2001, kterou se stanovují zása-
dy hospodaření s bytovým fondem
Statutárního města Ostravy ve správě
městského obvodu Mar. Hory a Hul-
váky. 

Pokud stále máte zájem o další evi-
dování své žádosti o pronájem bytu,
dostavte se urychleně - nejpozději do
15. 3. 2006 na odbor bytového hospo-
dářství zdejšího úřadu - budova „C“,

Přemyslovců 65, 1. poschodí, dveře č.
102 (p. Slámová), nejlépe v úředních
dnech, tj. pondělí a středa. V případě,
že žádost nebude aktualizována, bude
vyřazena z evidence žadatelů o proná-
jem bytu.

Schůzku si můžete domluvit také te-
lefonicky mimo úřední dny na tel. čísle
599 459 221.

Aktualizaci žádosti můžete provést 
i písmeně a odeslat na výše uvedenou
adresu nebo prostřednictvím e-mailu na
adresu: slamova@marianskehory.cz

V příštím čísle si přečtete podrobnosti o vydání
resp. nevydání senátorky Liany Janáčkové Sená-
tem.



S poklesem počtu žáků a studentů v dneš-
ní době jsou nuceni se vypořádat všechny
typy škol i školských zařízení. V tomto kon-
kurenčním prostředí mohou obstát jen ti nej-
lepší. Ti, co umí mladou generaci oslovit 
a mají jí co nabídnout.

Ve zcela zvláštním postavení jsou domo-
vy mládeže. V Ostravě je jich zřízeno cel-
kem pět a ubytování se zajištěním stravy je
u nich samozřejmostí. Pro rodiče i studenty
je také rozhodující, jakým způsobem v DM
mladí lidé tráví svůj volný čas. V našem DM
- Fráni Šrámka 3, Ostrava-Mariánské Hory
je nabízená činnost pro studenty pestrá.
Každý z nich si může vybrat podle svého za-
měření od rukodělných činností, vaření, přes
sportování až k různorodým akcím, bese-
dám a soutěžím. Tyto aktivity pravidelně fo-
todokumentuje p. vychovatelka J. Strakošo-
vá.

A protože nelze všechny fotografie uká-
zat široké veřejnosti, rozhodli jsme se využít
možnosti, které nabízí Krajský úřad v Ostra-
vě a uspořádat tam výstavu. Vzniklo osm-
náct tematických panelů koláží s fotografie-
mi: „Ze života studentů aneb vítejte u nás“,
které vytvořily se svými studenty p. vycho-
vatelky V. Mikulenková a Mgr. S. Peňázová.

Jsou zde zachyceny a výtvarně zpracová-
ny naše nejlepší a nejzdařilejší činnosti, ak-
ce a skutky studentů. Výstava s vernisáží by-
la slavnostně zahájena dne 1. 2. 2006 
v 16.30 hod. úvodními projevy PaedDr. 
T. Boudy - vedoucího odboru školství Mo-
ravskoslezského kraje a ředitelky DM Mgr.

J. Klegové. O příjemnou atmosféru vernisá-
že se postarali se svým kulturním vystoupe-
ním posluchači JKO, harfenistka K. Sabová
s flétnistkou V. Goldovou a jazz kvartet 
P. Bradáčová, M. Jurová, T. Kupčáková 
a J. Juráň. Pohoštění připravily studentky
DM s p. vychovatelkami v kroužku vaření.

Slavnostní vernisáže se zúčastnilo 65 ná-
vštěvníků. Výstava potrvá do 28. 2. 2006 
a můžete ji shlédnout každé úterý, čtvrtek,
pátek od 16 hod. v předsálí zasedací míst-
nosti zastupitelstva MSK v 1. poschodí. Sr-
dečně na ni zveme všechny přátele a příz-

nivce pedagogů, studentů z řad široké veřej-
nosti.

Závěrem bych na tomto místě ráda podě-
kovala všem, kteří se podíleli na realizaci to-
hoto projektu. Zvláště pak p. vychovatel-
kám, protože bez jejich každodenní práce,
nasazení, elánu a dobrých nápadů by tato
výstava nemohla vzniknout. Poděkování
patří také Mgr. I. Křížkové za milou a vstříc-
nou spolupráci.

Václava Mikulenková,
vychovatelka DM,
Fr. Šrámka 3, O.-Mariánské Hory
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Zákon o provozu na pozemních 
komunikacích přinese řadu změn

(Pokračování ze str. 1)

2 body
● Nedovolená jízda po tramvajovém pásu.
● Nepoužití bezpečnostního pásu.
● Nepoužití dětské autosedačky.
● Neoznačení překážky v provozu na po-

zemních komunikacích, kterou řidič způ-
sobil.

1 bod
● Vjetí do pěší zóny.
● Neoprávněné použití vyhrazeného jízdní-

ho pruhu.
● Parkování v úseku, kde je to zakázáno.
● Neoprávněné užití zvláštního výstražného

světla modré nebo oranžové barvy, pří-

padně doplněného zvláštním zvukovým
výstražným znamením.

Pozn.:
Upraven byl i předpis, který byl českým

specifikem: při vjíždění na kruhový objezd
už nebudou muset řidiči dávat znamení smě-
rovými světly. Novela zákona to výslovně
zakazuje. Blikat už bude stačit pouze na vý-
jezdu.

Nově schválený zákon říká: „Při vjíždě-
ní na kruhový objezd a jízdě po kruho-
vém objezdu nepřejíždí-li z jednoho jízd-
ního pruhu do druhého, řidič nedává zna-
mení o změně směru jízdy: při vyjíždění 
z kruhového objezdu řidič je povinen dát
znamení o změně směru jízdy.“

Také letos, jako každý rok, se děti z MŠ
Zelená sešly se svým oblíbeným klaunem
Hopsalínem, se kterým prožily radostné od-
poledne plné tance a soutěží v přestrojení,
za nejrůznější postavičky ze starých i novo-
dobých pohádek, i za postavy z běžného ži-
vota. A tak se setkali například vodník 
a Karkulka s Harry Potterem nebo s kucha-
řem, vojákem či kovbojem.

Ale ani letos nebylo důležité jakou masku
kdo zvolil, ale podstatné bylo, že se dětem 
s snad i rodičům maškarní ples líbil a že se
dobře bavili.

Mnozí také poskytli svůj první rozhovor
moderátoru rádia Orion, který se také naše-
ho karnevalu zúčastnil.

Věříme, že se všichni dobře bavili a že se
našeho karnevalu zúčastní i příští rok.

Kolektiv MŠ Zelená

Pohádkové postavičky opět ožily!

Máte doma prvňáčka? Chcete, aby zís-
kal dobrý vztah ke knihám a čtení? Kni-
hovna města Ostravy se svými pobočkami
připravila pro žáky prvních tříd ve dnech
27. 3. až 31. 3. akci „Týden prvňáčků“.
Jedná se o slavnostní přijímání prvňáčků
za čtenáře knihovny. Pro děti a jejich rodi-
če je připraven zábavný pohádkový pro-
gram, doplněný výstavkou nejkrásnějších
knížek pro tuto věkovou kategorii. Dítě
můžete přihlásit do knihovny zdarma. Na
chvíli se spolu ocitnete v pohádce a zažije-
te pohádkové dobrodružství, protože kníž-
kou se vchází do pohádky, kdepak dveřmi
nebo vrátky!

Knihovna v Mar. Horách, Daliboro-
va 9:

Oddělení pro děti a mládež na měsíc
březen připravuje:

21. 3. v úterý od 13 - 16 hodin dílnu, 
s názvem „Přišlo jaro“, ve které budeme
vyrábět Moranu nebo jak se jí říkalo jinak
Mořenu, Mařenu Smrtholku. Nezapome-
neme si říct i o obyčejích, které s vynáše-
ním smrti souvisí.

28. 3. v úterý v 16 hodin pokračujeme
v Čítárně u čerta „Čtením při čaji“. 
Otevřeme oblíbené knížky Václava Čtvrt-
ka.

Jako každý rok zveme všechny čtenáře 
i nečtenáře na Den čtenářů a to ve čtvrtek
30. 3. od 9 do 17 hodin.

V oddělení pro dospělé je připraven zá-
bavný kvíz, kde si mohou dospělí ověřit
svou znalost pohádek. Levný prodej star-
ších časopisů Burda a knih edice Harle-
quin. V dětském oddělení je připravená
Pohádková země - zábavné putování za
známými pohádkovými postavami.

Návštěvníci si mohou prohlédnout v od-
dělení pro děti výstavku prací žáků ZŠ
Matrosovova a v dospělém oddělení vý-
kresy prvňáčků.

Všem zapomnětlivým čtenářům budou
také odpuštěny všechny poplatky za upo-
mínky.

Pozor! Šestá Noc v knihovně se blíží.
Proběhne 31. 3. z pátku na sobotu a při-
hlášky obdržíte v knihovně ke konci února
a v březnu. Je určená dětem od 7 do 12 let.

Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10:
Oddělení pro dospělé připravuje:
Od 2. 3. do 31. 3. Mozaika žákovských

prací ZŠ Gen. Janka.
Ve čtvrtek 30. 3. od 9 do 17 hodin po-

řádáme opět Den čtenářů.
Letos je připraven tento program: zá-

bavný soutěžní kvíz o dárkovou poukáz-
ku na roční registraci v knihovně;

Internet pro začátečníky - zdarma za-
školíme zájemce o práci s internetem - do-
poledne od 9 do 11 hod. a odpoledne od 13
do 15 hod., je nutné se předem objednat te-
lefonicky na čísle 596 617 841; levný pro-
dej starších časopisů Burda a knih edice
Harlequin; amnestie všech poplatků za 
upomínky.

Oddělení pro děti a mládež připra-
vuje:

Tvůrčí dílnu Staronová řemesla. Děti
se seznámí s ukázkami paličkování, háč-
kování, pletení a drátkování a sami si vše
mohou také vyzkoušet ve čtvrtek 16. 3. od
13 do 16 hodin.

Ve čtvrtek 30. 3. od 12 do 17 hodin
Den čtenářů. Pro děti je připraveno Čaro-
vání s pohádkou - pohádkový kvíz o slad-
ké odměny. Všem zapomnětlivým čtená-
řům budou také odpuštěny všechny po-
platky za upomínky.

Noční rej skřítků.
Jednou v roce spíme v knihovně. 
V rámci projektu Noc s Andersenem je

letos připravena pohádková noc Noční rej
skřítků. Proběhne 31. 3. z pátku na sobo-
tu a přihlášky obdržíte v knihovně ke kon-
ci února a v březnu.Účastníci musí mít
kostým skřítka (jakéhokoliv dle vlastní
fantazie) a čeká je pohádková fantazy hra,
ve které se budou snažit vysvobodit prin-
ceznu z moci zlého čaroděje Duchomora.
Utkají se s ním v podobě skřítků, ale jedi-
ně tehdy, pokud získají jeho kouzelný
meč, který chrání mocné kouzlo a hlídá ho
jeho věrný služebník. Zachraňte princeznu
z Temnohradu! 

Pracovníci knihoven

Co se děje v našich
knihovnách?

Ze života studentů aneb vítejte u nás

AKCE - BŘEZEN 2006
Telefon: 596 624 041, e-mail: info@svc-korunka.cz, 
www.svc-korunka.cz

1. 3 - 2. 3. 2006: NESOUTĚŽNÍ PŘEHLÍDKA ŠKOLNÍCH 
DIVADEL OSTRAVY A OKOLÍ

24. - 25. 3. 2006 MĚSTSKÁ POSTUPOVÁ PŘEHLÍDKA 
„DĚTSKÁ SCÉNA 2006“

Obě přihlášky do 25. února 2006. Informace a propozice na www
Krajskou přehlídku „Dětská scéna 2006“ připravujeme na 
14. - 16. 4. 2006

3. 3. 2006: ŠAMPION MARIÁNSKÝCH HOR 
A HULVÁK
STŘELBA ZE VZDUCHOVÉ PUŠKY 
- 1. KOLO

16. 2. - 8. 3. 2006: VÝSTAVA „EVROPA VE ŠKOLE“
Výtvarné práce žáků ZŠ a SŠ umístěny v Ostravském muzeu

24. 3. 2006: ŠAMPION MARIÁNSKÝCH HOR 
A HULVÁK
STŘELBA ZE VZDUCHOVÉ PUŠKY 
- FINÁLE

25. 3. 2006: ŠAMPION MARIÁNSKÝCH HOR 
A HULVÁK
MALÁ KOPANÁ

8. 2. - 26. 4. 2006: KERAMICKÝ KURZ PRO ZAČÁTEČNÍKY 
I POKROČILÉ

Vždy 18.30 - 20.30 hodin
Cena jednotná pro studenty i dospělé 1.200,- Kč

Každé úterý: KERAMIKA - MODELOVÁNÍ PRO 
PŘEDŠKOLNÍ DĚTI

Vždy od 15.00 do 17.00 hodin. Cena na pololetí: 500,- Kč

NABÍDKA JARNÍCH PRÁZDNIN:

DIVIDLO A DRAMACENTRUM OSTRAVA 
e-mail: dividlo.ostrava@seznam.cz
13. - 18. 3. 2006 - Pstruží u Frýdlantu
Výuka na africké bubny a na bonga a rytmické nástroje (vedou čle-
nové souboru Cyranovy boty - Brno), divadelní etudy, hry a hříčky 
v přírodě…
Cena: 750,- Kč za celý pobyt (ubytování, cesta, strava 5x denně a lek-
torné, pojištění)

v Domečku na Korunní 49 v Ostravě - Mariánských Horách:
Každý den od 8.00 do 12.00 hodin, vstup 20,-Kč/osoba
Kontakt Jan Bartusek, telefony: 731 617 814, 596 624 041
14. 3. 2006 - Otevřený turnaj ve stolním tenise
15. 3. 2006 - Otevřený turnaj družstev 4+1 florbal
16. 3. 2006 - Hry na počítačích

Každý všední den od 8.30 do 12.30 LEKCE DRAMATICKÉ
VÝCHOVY pro třídy základních škol a gymnázií Ostravy a okolí…
Do jednotlivých kroužků a souborů (Estetika, Keramika, DIVIDLO,
HLUBINA, RENNY-X, Stolní tenis, Florball, Hopsálek, Country) při-
jímáme další zájemce, a to jak děti, tak mládež a dospělé. Informace na
DDM v Ostravě - Mariánských Horách.

Stanice turistiky SVČ, B.Martinů 1117/17, Ostrava - Poruba, tel:
599 527 322

4. 3. 2006: LYŽAŘSKÁ VÝPRAVA DO BESKYD 
- REJ MASEK

Účastnický poplatek 150,- Kč

13. 3. 2006: KRAJSKÁ SOUTĚŽ VE FRANCOUZŠTINĚ
Pro žáky a studenty ZŠ a SŠ

NABÍDKA JARNÍCH PRÁZDNIN STu CVČ Korunka:

13. - 17. 3. 2006 - Velká Rača
LYŽAŘSKÁ ŠKOLKA A ŠKOLA SNOWBOARDU
Cena 3 900,- Kč zahrnuje: 
ubytování v penzionu Oščadnice (restaurace, sauna,bazén), doprava,

celodenní stravování, pojištění, 5ti denní skipas na všechny lanovky 
a střediska, lyžařský výcvik s instruktorem
14. - 17. 3. 2006 - JARNÍ PUTOVÁNÍ S TURISTY
Sraz vždy před STu v 8.00, návrat v 16.00 hodin
Celková cena 500,- Kč zahrnuje:
Teplý oběd, vstupenky a pojištění, s sebou každý den dostatek pití, 
2 svačiny a přezutí.
14. 3. - Návštěva dětského ranče a Zooparku Hlučín
15. 3. - Návštěva cvičné školy Paskov, odpoledne keramika
16. 3. - Den na STu - výrobky z plastových lahví
17. 3. - Návštěva Petřvaldu (muzeum dopravy) obora daňků

Stanice přírodovědy SVČ, Čkalovova 1881/10,Ostrava - Poruba,
tel:599 527 321

1. 3. 2006: ZAHÁJENÍ JÓGY PRO DOSPĚLÉ
17.00.- 18.30 hodin, březen - květen 2006

4. 3. 2006: PŘEDJAŘÍ V ZOO OLOMOUC
Účastnický poplatek 200,-/250,- Kč

8. 3. 2006: KLUB KAKTUSÁŘŮ CEREUS
Pro členy klubu a zájemce o kaktusy, 18.00 - 19.30 hodin

18. 3. 2006: ENTOMOLOGICKÝ KLUB
Setkání členů EK 8.00 - 11.00 hodin

24. 3. 2006: KRAJSKÉ KOLO BIOLOGICKÉ 
OLYMPIÁDY, KAT. „A“

Na SPř v Porubě 8.00 - 16.00 hodin

31. 3. 2006: KRAJSKÉ KOLO 
CHEMICKÉ OLYMPIÁDY, KAT. „D“

Matiční gymnázium Ostrava 8.00 - 16.00 hodin

Po celý březen exkurze pro školy, prohlídka chovatelských expozic SPř,
odborný výklad a kontaktní zvířata (nutno se předem telefonicky ob-
jednat):
„POZNEJ SVÉ OKOLÍ“

NABÍDKA JARNÍCH PRÁZDNIN SPř CVČ Korunka:

13. - 17. 3. 06 - JARNÍ PUTOVÁNÍ S PŘÍRODOVĚDCI
Sraz vždy před SPř v 8.15, návrat v 15.00 - 16.00 hodin
Celková cena 350,- Kč zahrnuje:
Doprava, vstupenky a pojištění, na jednotlivé dny samostatné ceny:
13. 3. - Do ZOO Ostrava zadními vrátky (80,-Kč)
14. 3. - Návštěva dětského ranče a zooparku Hlučín (80,-Kč)

Turnaj ve stolním tenisu, Hrátky s počítačem a Kreslíme a ma-
lujeme (8.30 - 12.00)

15. 3. - Návštěva cvičné školy Paskov, pozorování ptactva na rybnících
v Paskově (80,-Kč)
Den na stanici přírodovědců (50,-Kč)

16. 3. - Netradiční lesní škola v Bělském lese (80,-Kč)
17. 3. - DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - Představení „Hobit“ 

+ návštěva Ostravského muzea

Na stanici přírodovědců v Ostravě - Porubě:
Každý den od 8.00 do 12.00 hodin, vstup 20,-Kč/osoba
Kontakt Marie Kociánová, tel.: 731 617 815, 599 527 321
13. 3. 2006 - Otevřený turnaj ve stolním tenise
14. 3. 2006 - PC hrátky
15. 3. 2006 - Otevřený turnaj družstev 3+1 florbal
16. 3. 2006 - Kreslíme a malujeme
17. 3. 2006 - Den na stanici přírodovědců: 
Prohlídka stanice, krmení zvířat, soutěže, přednáška 
o životě zvířat v zoologických zahradách.
Cena za tento den: 50,- Kč/osoba

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ NA II. POLOLETÍ 
NA SMPŘ:

Zoologický/ Malý zoolog/ Kurz BIO/ Teraristický/ Chovatelský 1,2/
Mineralogicko-turistický/ Hrátky s přírodou/ Začínáme se zvířátky 
1 a 2/ Přírodovědná abeceda/ Výpočetní technika pro začátečníky, pro
mírně pokročilé, pro pokročilé, pro grafiky, pro dospělé (4 měsíční
kurz)/ Prima vařečka 1,2/ Florball/ Pohybové hry/ Stolní tenis 1,2,3,4/
Výtvarně-přírodovědný/ Kreslíme a malujeme.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KORUNKA, příspěvková organizace,
KORUNNÍ 49, OSTRAVA - MARIÁNSKÉ HORY (bývalý Dům dětí a mládeže)
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KDO VÍ - ODPOVÍ

V publikaci Technické práce na Os-
travsku z roku 1936 je napsáno, že na
loukách mezi Přívozem a haldami jámy
Ignát v Mariánských Horách bylo provi-
zorní letiště. Výhodou byla bezprostřed-
ní blízkost města a protože nevýhodou
bylo sousedství hald, dráhy, obytných
domů a vysokého napětí, nebylo s ním
do budoucna počítáno. Konaly se na
něm pouze závody modelů, začátky
plachtění a letecké dny. Vojenská letadla
tam přistávat nemohla. Jsou mezi námi
pamětníci tohoto mariánskohorského le-
tiště? Jiří Jezerský

ABY U NÁS NEHOŘELO (22)

Možná budete překvapeni, že v čase
studených větrů, enormních přídělů sně-
hu, nízkých teplot, kdy se choulíme do se-
be a vysedáváme v teple radiátorů a ke-
men přicházím s článkem o požární 
ochraně.

Každá mince má však dvě strany, o rubu
této idyly by mohli vyprávět hasiči, pro něž
je zima a topné období tím, co pro studenty
maturita nebo zkouškové období. Ze statistik
požárů jednoznačně vyplývá, že nejobvyklej-
šími příčinami požárů v topném období jsou
nesprávná obsluha topidel, jejich špatný stav
a nesprávné umístění, hořlavé látky v jejich
blízkosti, ale třeba i manipulace s popelem
nebo vadné komíny. Častou příčinou požárů
je i rozmrazování předmětů, potrubí apod. 
otevřeným ohněm.

Preventivní požární kontroly, které pro-
vedly kontrolní skupiny našeho Sboru dobro-
volných hasičů však opětovně ukazují na ne-
dostatky na úseku požární ochrany. A o jaké
nedostatky jde?

Nejdříve se podíváme na pokojová 
a koupelnová kamna a sporáky na tuhá pali-
va. Musíme dbát na dobrý technický stav za-
řízení pro odvod spalin - příruby sporáků,
stav kouřových rour a kolen, stav komínové
zděře. Zde je nutno upozornit na nejčastější
závadu - nesprávné sesazení kouřových rour
a kolen - musí stoupat ve směru odtahu spa-
lin, při délce větší než 2 m musí být kouřo-
vody pevně zakotveny a jednotlivé díly musí
být do sebe dostatečně zasunuty. Dále je nut-
no zkontrolovat a případně vyměnit nevyho-
vující plotny, rošty, táhla k roštům, popelní-
ky, regulátory tahu, opravit nebo vyměnit ša-
motování.

Znovu si prověřme, zda máme dodrženy
bezpečné vzdálenosti od stavebních kon-
strukcí, podlahové krytiny a zařizovacích
předmětů z hořlavých hmot v souladu s ná-
vodem na instalaci a užívání spotřebiče. Po-
kud tento návod nebyl dodán spolu se spotře-
bičem, nebo jej již nemůžeme najít, vyjdeme
z platného Požárního řádu Města Ostravy,
který za bezpečnou vzdálenost považuje:

● u spotřebičů na pevná paliva vzdálenost
800 mm ve směru hlavního sálání a 200 mm
v ostatních směrech,

● u spotřebičů na kapalná a plynná paliva
a u elektrospotřebičů vzdálenost 500 mm ve
směru hlavního sálání a 100 mm v ostatních
směrech.

Majitelé kamen na tuhá paliva dále neza-
pomenou na důležitou maličkost: pod kamny
musí být nehořlavá, tepelně izolující podlož-
ka, přesahující půdorys na straně popelníko-
vého a přikládacího otvoru nejméně o 300
mm a na ostatních stranách 100 mm. U spo-
ráků jsou tyto údaje 600 mm a 300 mm. Je
zbytečné se tomu divit, pokud nevíme, co do-
vedou vypadlé uhlíky na linoleu nebo dřevě-
né podlaze.

Opětovně bych připomenul naši povinnost
zabezpečit pravidelné čištění komínů, kouřo-
vých rour a kolen.

Další vážné nedostatky jsou zjišťovány ve
stavu elektroinstalace. Důležitou částí elek-
troinstalace je vnitřní rozvod proudu. Při pre-
ventivních požárních kontrolách bylo opě-
tovně zjištěno, že jistící prvky v bytových
rozvodnicích jsou neodborně opraveny - po-
jistky jsou drátované. Elektrická zařízení
musí být chráněna proti působení možných
poruchových stavů, které lze předpokládat
např. přetížení, zkraty a jiné závady, přičemž
prvky, sloužící k jistícímu účelu musí být vo-
leny tak, aby při poruchovém stavu elektric-

kého zařízení spolehlivě působily. Ověřme
si, zda elektrorozvod je proveden podle plat-
ných předpisů, jaký je jeho technický stav 
a zda průřezy vodičů odpovídají dnes použí-
vaným spotřebičům. Instalace automatické
pračky či elektrického sporáku vyžaduje nej-
dříve revizi elektroinstalace a její přizpůso-
bení našim novým požadavkům. Zkontroluj-
me i přívodní šňůry ke spotřebičům. Vždyť 
s nimi zacházejí i naše děti a podcenění
zdánlivé maličkosti má v tomto případě úči-
nek elektrického křesla, na které se odsuzu-
jeme vlastní nedbalostí.

To, co bylo až dosud řečeno se týká pře-
devším našich obyvatel v lokalitě Bedřiška 
a rovněž i majitelů rodinných domků. ale ne-
dostatky jsou zjišťovány i v nových zástav-
bách. Snad nejvíce sami sebe ohrožují oby-
vatelé vysokopodlažních domů. Neuvědo-
mují si dostatečně, že každý požár, který zde
vznikne, znamená ohrožení velkého počtu li-
dí, a že jednotky Hasičského záchranného
sboru zde mají složitější podmínky pro ha-
sební zásah. Jako nejčastější nedostatky po-
žární ochrany jsou zde zjišťovány: 

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

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

- zaskladňování hydrantových komor ko-
čárky, koly, koloběžkami, saněmi a dalšími
předměty znemožňujícími provést rychlý ha-
sební zásah,

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

- situace kolem sklepních boxů je dosta-
tečně známa - nelze zde uložený majetek do-
statečně zabezpečit před nejrůznějšími živly.
Již dávno zde nájemníci ukládají pouze pou-
žité, vyřazené věci, s jejichž využitím již dá-
le nepočítají. Přesto zloději soustavně sklep-
ní boxy navštěvují, obsah boxů vystěhují na
chodbičku, zcizí co by se ještě dalo zpeněžit
a neobtěžují se vystěhované věci vrátit zpět
do boxů. Z požárního hlediska je tato situace
velmi nebezpečná: rozházené předměty jsou
zpravidla hořlavé materiály, které zvyšují po-
žární zatížení společných prostor a pokud 
k požáru dojde, způsobí odložené předměty
zvýšení intenzity požáru a vysoké zakouření
únikových cest v domě,

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

- požáry, vznikající v obytných budovách
jsou obecně zapříčiněny nedbalostí, nepozor-
ností a nedodržováním zásad požární bez-
pečnosti ze strany uživatelů bytů, hrou dětí se
zápalkami a jinými zapalovadly a technický-
mi závadami domácích spotřebičů. V tomto
smyslu je nezbytné dodržovat Požární řád
bytových domů, který byl loni opětovně 
v bytových domech vyvěšen.

Prověřme si včas, co je u nás nutné 
z uvedených závad, ale i dalších porušení zá-
sad požární bezpečnosti odstranit a co nej-
rychleji to i proveďme! Přeji vám klidný 
a pohodový další rok nového tisíciletí - rok
2006.

Ing. František Chvíla, 
preventista PO ÚMOb MHaH

Nezapomínáme na starohulváčany. Dobrá duše mi poslala skupinovou fotografii. Nevím si s ní rady. Ale protože vím, že hulváčtí se dovedli
seskupit před fotopřístrojem, myslím si, že to jsou oni, i když na praporu je napsáno Moravská Ostrava. Dům v pozadí mi připomíná… Kdo
ví, odpoví. Snad se někdo pozná. Děkuji, Jiří Jezerský

Jdeme-li v Mar. Horách z náměstí, od ně-
kdejšího domu pekaře p. Mandla směrem 
k Vítkovicím, dojdeme k ulici Martinské.
Před lety se po této ulici došlo až do Zábře-
hu na ul. Štramberskou. Jenže Vítkovické
železárny rozšiřovaly svoje provozy a cesta,
zv. „kolem plotu“ do Zábřehu byla uzavřená
a končila u restaurace p. Pišťka. 

Byl to rožní dům, restaurace čistá, levná 
a hojně navštěvovaná. Ale to není důvod,
proč vzpomínám na tento dům. 

V 1. patře bydlela paní Zlámalíková, že-
na, chodící o berlích, jednu nohu zcela ochr-
nutou. Tato žena, chodící i do pozdního vě-
ku v oděvu připomínajícím kroj, měla totiž
vynikající půjčovnu krojů.

V jejím skladišti bylo mnoho různých ty-
pů krojů z celé naší republiky, nejvíce však
z jižní Moravy, odkud paní Zlámalíková po-
cházela.

Její kroje si půjčovalo i divadlo, zejména
za války. Měšťanská škola v Mar. Horách
konala pravidelně na konci každého školní-
ho roku tzv. akademii, buď v Dělnickém do-
mě (na rohu Pražákovy ulice), nebo v Kato-
lickém domě, zvaném Spolkový dům, na
Korunní ulici. Kostýmy na různá cvičení,
zejména na tance, půjčovala paní Zlámalíko-
vá. Pro informaci: tenkrát s žákyněmi školy
tance nacvičovala Zdenka Zápalová (pro-
vdaná později Kyselá).

Po roce 1950 musela paní Zlámalíková
půjčování kostýmů zrušit. Kde jsou její sbír-
ky dnes - nikdo neví…

A. Grušková

Vzpomenete si?

Letošní zima je dlouhá a krutá. Chod-
níky a vozovky se ztrácely pod nánosem
sněhu, technika nestačila vše odklízet.
Trápení jsme měli všichni: chodci i řidi-
či. Na vozovkách jsou stále zmrazky 
a vyjeté koleje. Tím však problémy se zi-
mou nekončí.

Jak vidí tuto situaci vedoucí odboru
místního hospodářství naší radnice ing.
Milan Flisník? „Zmrazky jdou z vozovky

těžce odstranit. Odstraňují se chemicky a
to je základ pro vznik výtluků. Teploty
vzduchu kolem nuly přes den a pod nulou
v noci způsobují narušení povrchu vozo-
vek a vznik děr, tzv. výtluků.“

Cesta autem se opravdu podobá jízdě na
autodromu. Co s výtluky budete dělat? 

„Zatím ještě nejsou v provozu obalovny,
vyrábějící asfalt na opravu vozovek a vý-
tluků. Až zcela odtaje sníh a budou v pro-

vozu, začneme s jejich opravou. Nejdříve
však musíme odstranit z vozovek posypo-
vý materiál a teprve potom můžeme při-
stoupit k opravám. Vozovky budou opravo-
vány postupně podle důležitosti komunika-
cí.“

Milí řidiči, prosíme o shovívavost a tr-
pělivost při jízdě městem. Věříme, že brzy
nastane jaro a veškeré škody napáchané zi-
mou, budou odstraněny. (TK)

Zima napáchala škody 
na cestách

Protože na otázky z historie Mariánských
Hor a Hulvák, které jsme zveřejnili v pro-
sincovém Zpravodaji nepřišla žádná odpo-
věď, požádala jsem místostarostu, pana Jiří-
ho Jezerského, aby „sám sobě“ odpověděl.
Samozřejmě bez nároku na odměnu. Takže
na otázku - jaké je číslo domu, ve kterém byl
dívčí sirotčinec - zní odpověď takto: 

Původně to byl rodinný dům bývalého 
obecního tajemníka Jana Grmely, který (po-
té, co se Grmela odstěhoval do Francie), byl
adaptován k bohulibému účelu. Po slavnost-
ním vysvěcení 24. září 1911 se na adresu,
dnes Nivnická 19, přemístilo 34 chovanek
sirotčince.

Druhá otázka zněla: Byla nebo nebyla na
prvním, dnes již zrušeném hřbitově kaple 
a v případě, že byla, tak komu byla zasvěcena?

První obecní hřbitov v Čertově Lhotce byl
zřízen v roce 1873 na pozemku darovaném
manžely Luzarovými. Byla to známá, anga-
žovaná rodina, která se podílela na správě
věcí veřejných. Její potomci jsou významné
osobnosti i dnešních Mariánských Hor. Od
roku 1877 na hřbitově stála zděná kaple Ko-
runování Panny Marie, která díky své veli-
kosti (16,4 x 8 m) sloužila rovněž ke konání
bohoslužeb. Její fotografii můžete vidět na
schodišti radnice. Byla zbourána v roce
1923, kdy na místě hřbitova byl zřízen park.
Park Bedřicha Smetany mezi ulicemi Kara-
sovou, Boleslavovou, Václavskou a Karla
Tomana.

Odpovědi na otázky zaznamenala Táňa
Kantorková.

Sám sobě

Dvě srdce
Jindřich Oleš

V aleji u duhové louky
tikala dvě srdce milenců

na větvi
držela se za ruce

a prozradila si svá tajemství
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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

SKŘÍTEK
Dětský second-hand v Ostravě-Mariánských Horách,

Grmelova ulice 15
(v levé části objektu GEORGIOS naproti Kauflandu)

Nabízí:
● Převážně značkové oblečení (zánovní i nové) z Anglie a Norska

pro děti od 0 do 7 let
● Možnost vjezdu do prodejny s kočárkem
● Nízké ceny

Otevřeno od 7. listopadu 2005. Otevírací doba:
Po - Pá od 9.00 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin

Informace na telefonním čísle: 720 575 723

Gerifit centrum, Novoveská 14,
Ostrava-Mariánské Hory, telefon-
ní číslo 599 459 122

❏ KADEŘNICTVÍ: dámské,
pánské i dětské. Provozní doba: Po,
St a Pá od 8.00 do 14.00 hodin, Út 
a Čt od 12.00 do 18.00 hodin. Ob-
jednávky na tel. č. 599 459 122 ne-
bo 731 310 757 Martina Eckertová

❏ REHABILITACE: i nadále
funguje rehabilitace hrazená zdra-
votními pojišťovnami. Zájemci se
mohou hlásit na tel. č. 599 459 121
u p. Koblovské

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

Senior klub: 7. 3. 2006 14.00 ho-
din Napříč Polskem, přednáška
Mgr. Samka.

Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen. Hruš-
ky 1, Ostrava-Mariánské Hory,
tel. č. 599 459 131, pečovatelky
599 459 132

❏ PEDIKURA: každý pátek od
7.00 do 12.00 hodin, 

❏ HYDROMASÁŽNÍ VANA:
každý den mimo pátek, vždy po do-
hodě s pečovatelkou. Slouží jako
středisko osobní hygieny pro obyva-
tele DPS.

❏ KADEŘNICTVÍ:
Liché týdny Po - Čt 7.30 - 19.00
Pá 11.00 - 19.00
So dle objednávky
Sudé týdny Po - Čt 7.30 - 15.30
Pá 11.00 - 15.30
So dle objednávky
Objednávejte se na telefonním

čísle 604 735 329 nebo 596 636 198
Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová

SLUŽBY V DPS

Nabízíme:
■ stavební spoření
■ penzijní připojištění
■ životní a úrazové pojištění
■ investování volných financí
■ pojištění domácnosti, domu atd. …

NEMUSÍTE NIKAM CHODIT, MY PŘIJDEME ZA VÁMI

Volejte: Poradenská spol. OVB ALLFINANZ ČR
p. Stachová, tel. č. 732 280 201

MYSLETE NA BUDOUCNOST SVOU
A SVÝCH BLÍZKÝCH!

ZÁJEMCŮM
O INZERCI

Pokud máte zájem o place-
nou inzerci na této straně
našeho Zpravodaje, kontak-
tujte naši redakci - Táňu Kan-
torkovou na radničním tele-
fonním čísle 599 459 102-
107. Cena inzerátu je dle ve-
likosti - 10 Kč za 1 cm2. red.
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