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V sobotu 13. listopadu byla ve 2. kole se-
nátních voleb zvolena za volební obvod 
č. 70 Ostrava-město senátorkou Liana Ja-
náčková.

Jelikož je současně starostkou městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, položila
jsem jí několik otázek.

Vím, že někteří občané obvodu Mari-
ánské Hory a Hulváky nešli k volbám 
v obavě, že jim odejde dobrá starostka…

„Vzkazuji jim, že se v žádném případě
nemusí obávat. Mariánské Hory a Hulváky
zůstávají mou prioritou. Potřebuji práci, 
z které vidím konkrétní výsledek. Tvorba
zákonů je samozřejmě skvělá, ale protože se
ve svých důsledcích týká právě práce komu-
nálních politiků, neměla by být odtržena od
života. Mnoho zákonů se na komunální 
úrovni špatně aplikuje. A v džungli spleti-
tých zákonů se normální člověk absolutně
nemůže vyznat. Zákony by měly být jedno-
dušší a srozumitelnější, aby se nedaly vyklá-
dat dvojím způsobem. Vím, že toto je práce
strašně náročná, protože nikdo v Senátu ne-
ní zvědavý na novou senátorku z Ostravy,

která převrátí naše zá-
konodárství, ale v ur-
čitých oblastech, kte-
ré komplikují obcím
život, se o to alespoň
pokusím. Věřím, že
při dobré organizaci
práce a ve spolupráci
s týmem lidí, které na
radnici kolem sebe
mám, budu obě funk-
ce zvládat… Ostatně,
nebudu sama. V Se-

nátu je starostů-senátorů více. Po těchto vol-
bách je naopak velký nárůst senátorů-staros-
tů.“

Máte na mysli nějaký konkrétní zákon,
který je třeba změnit co nejdříve?

„Ano, je to zákon o volném pohybu cizin-
ců v rámci Evropského společenství. Po 
otevření hranic zaznamenáváme v posled-
ních týdnech příliv slovenských Romů do
Ostravy, konkrétně k nám do Mariánských
Hor. Získat pro ně trvalý pobyt zde je 
opravdu jednoduchá záležitost. Stačí, když

přijdou na cizineckou policii, prokáží, že
zde mají příbuzné, což je u nich velmi jed-
noduché a nahlásí jakoukoli reálnou adresu
svého budoucího bydliště… Cizinecká poli-
cie jim pak bez souhlasu majitele domu či
bytu (což je v souladu se zákonem) doklad 
o trvalém pobytu vydá. Díky tomuto dokla-
du mohou pak pobírat sociální dávky dle na-
šich zákonů, příspěvek na bydlení, hlásit se
na Úřadu práce a vůbec využívat pohostin-
nosti České republiky a našich občanů. Je to
čistá ekonomická migrace s důsledky, které
si naši vládní činitelé neumí představit…
Budu usilovat o to, aby se k rozhodnutí 
o vydání souhlasu k trvalému pobytu musel
vyjadřovat majitel domu či bytu…“

A jak to vypadá s vaším dalším politic-
kým působením v Senátu?

„Zařadila jsem se do klubu nezávislých,
kde je v současné době 7 členů a cítím se
tam dobře a opravdu nezávisle. Předpoklá-
dám, že mé hlasování v Senátu bude spíše
napravo, ale nicméně chci hlasovat vždy 
v souladu se zdravým rozumem a s potřeba-
mi lidí.“ Táňa Kantorková

Mariánské Hory a Hulváky
zůstávají mou prioritou

Zastupitelstvo městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky roz-
hodlo na svém 13. zasedání konaném dne 23. září 2004 vyhlásit záměr
obvodu prodat dům č. p. 659 včetně pozemku st. p. č. 597 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 314 m2 - ul. Novoveská 10 v k. ú. Mariánské
Hory. Jedná se o dvoupodlažní obytný dům s 5 bytovými jednotkami,
z toho 1 b. j. o velikosti 2+1 II. kategorie a 4 b. j. o velikosti 3+1 II. ka-
tegorie. V současné době je v domě 1 b. j. o velikosti 3+1 II. kat. v 1. po-
schodí volná. Bližší informace podá p. Pavúková, vedoucí majetko-
právního odboru, tel. 596 627 416 nebo 721 677 079.

Záhada vyřešena
Dům s nápisem SOKOL SOBĚ nestojí 

v Mariánských Horách ani v Hulvákách. Je
v Přívoze na Fügnerově ulici. Co k tomu do-
dat? Snad jen to, že díky této otázce pro ve-
řejnost získala radnice do svého archivu dal-
ší zdroj obrázků ze začátku minulého stole-
tí. A kronika roste. Díky. 

Jiří Jezerský,
místostarosta

Gratulujeme historicky první mariánskohorskohulvácké senátorce!

Vím, že čísla „nemluví“, ale snad mi 
dovolíte, abych vás upozornil na něko-
lik informací, které mi napověděly 
www.volby.cz.

Volební účast ve volebním obvodu Os-
trava-město byla oproti celostátnímu prů-
měru (18,41 %) menší. Jen 15,06 %. Ale
my v Mariánských Horách a Hulvákách se
nemáme se svými 22,64 % za co stydět.

Trošku zamrzí neplatné hlasy. Občan
volič se rozhodne, že půjde do volební
místnosti a pak nějakým řízením osudu je-
ho hlas, po nevhodné manipulaci s voleb-
ními lístky, propadne. Bylo hlasování 
opravdu tak těžké a složité? Velmi pečlivě
jsem volební akt popsal ve Zpravodaji, 
upozornil jsem na možná úskalí a přesto. 
V 1. kole propadlo v Ostravě 2008 hlasů,
což je 8,1 %. V Mariánských Horách 
a Hulvákách to bylo 245 neplatných hlasů,
to je 8,34 %. 

Ve 2. kole byla už situace lepší, neplat-
ných hlasů bylo za Ostravu jen 85. V Ma-
riánských Horách a Hulvákách to pokazilo
14 voličů.

Protože jsou volby tajné a nikdo nepíše
své jméno na hlasovací lístek, netuší se,
kdo byl ten neúspěšný. Předpokládám, že
ani ON to netuší. Svou chybu může udělat
i příště, pokud si řádně nepřečte „návod 
k použití“. Například ve volebním okrsku
č. 257, tj. Knihovna na Daliborově ulici
bylo v 1. kole 17,46 % neplatných hlasů.
Škoda. 

Pochválit by se měl okrsek č. 272, tj.
Dům techniky na Mariánském náměstí,
který měl pouze dva neplatné hlasy.

V tabulkách se lze zahloubat do čísel,
které vypovídají o volební účasti a počtech
hlasů v ostatních městských obvodech,
které jsou součástí volebního obvodu č. 70
- Ostrava-město. Můžete pozorovat, komu
hlasy přibyly, kde ubyly a sami posoudit,
jak výsledek ovlivní intenzivní volební
kampaň nebo jméno známé osobnosti.

Srdečně zdraví Jiří Jezerský

Několik zajímavostí
z voleb

Základní umělecká škola zve:
ZUŠ E. Marhuly vás zve v předvánočním období na tyto koncerty: Adventní žákovský

koncert v úterý 7. 12. 2004 v Modlitebně Církve bratrské, Vánoční koncert všech oddělení
Ostravského dětského sboru v neděli 19. 12. 2004 v sále Domu kultury města Ostravy a Vá-
noční učitelský koncert v pondělí 27. 12. 2004. 

Na setkání s vámi se těší učitelé i žáci naší školy

Nenechte si ujít velkou vánoční show, na
které nebude chybět ani Ježíšek! Netradiční
odpoledne plné překvapení v podobě diva-
dla, pěveckého i tanečního vystoupení, imi-
tátorů, módní přehlídky a diskotéky s tom-
bolou se koná 10. prosince 2004 od 16.00
hodin v sále Domu dětí a mládeže na Ko-
runní ulici.

Vstupenky pro veřejnost (jsou slosovatel-
né) v hodnotě 100 korun si můžete zakoupit:

- na vrátnici Domu dětí a mládeže v Os-

travě-Mariánských Horách
- na sekretariátu starostky na radnici 

v Ostravě-Mar. Horách
- ENFACES dětem, Hynaisova 11, Ostra-

va-Mar. Hory
Akce je pořádána neziskovým Občan-

ským sdružením Gingo plus dětem, ENFA-
CES dětem a ve spolupráci s ÚMOb Ma-
riánské Hory a Hulváky.

Rezervaci si můžete zajistit na tel. čísle:
777 818 804-5, 731 154 080.

Vánoční show pro děti i dospělé

Jak zjistíme, že došlo k závažné mimo-
řádné události?

O vzniku mimořádné události, která ohro-
žuje životy, zdraví, majetek nebo životní
prostředí, je obyvatelstvo varováno pro-
střednictvím sirén a následně vyrozuměno
verbálními informacemi pomocí elektronic-
kých sirén, z rozhlasu, televize, z hlášení
místního rozhlasu, pomocí mobilních pro-
středků (např. radiovozy).

Kolik máme varovných signálů v České
republice?

V České republice je zaveden jeden va-
rovný signál s názvem „Všeobecná výstra-
ha“ (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin;
signál může být vysílán třikrát po sobě 
v cca tříminutových intervalech). Vyhlašuje
se při hrozbě nebo vzniku mimořádné udá-
losti.

(Pokračování na str. 2)

Ochrana obyvatelstva

Pozvání na Mikuláše pro děti a rodiče
Dne 2. prosince 2004 proběhne v Domě dětí a mládeže na ul. Korunní 49 Setkání 

s čertem a Mikulášem od 17.00 hod. Mikulášský balíček přinesou rodiče již zabalený
do Domu dětí a mládeže na ul. Korunní 49 do 29. 11. 2004. Vstupné je 10 Kč za dítě 
a 20 Kč zaplatí dospělý. Neváhejte a přijďte, ponořte se spolu se svými dětmi do světa
pohádek a tajemství předvánočních dnů. Těší se na vás Jana Secová - ředitelka DDM

Kolo Voliči v seznamu Volební účast v % Platné hlasy % platných hlasů

1 86 528 29.16 22 787 91.90

2 86 500 15.06 12 931 99.35

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5. 11. – 6. 11. a 12. 11. – 13. 11. 2004
Volební obvod č. 70 Ostrava – město

Výsledky hlasování za celý obvod

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5. 11. – 6. 11. a 12. 11. - 13. 11. 2004
Volební obvod č. 70 Ostrava – město

Výsledky hlasování v jednotlivých obcích

Volby do Senátu Parlamentu ČR konané dne 5. 11. – 6. 11. a 12. 11. – 13. 11. 2004
Volební obvod č. 70 Ostrava – město

Výsledky hlasování za obec Mariánské Hory a Hulváky – 2. kolo

Číslo Volební Politická Počet hlasů % hlasů
kand.

Jméno
strana příslušnost 1. kolo 2. kolo 1. kolo 2. kolo

Janáčková Liana
Bez

1
Ing. arch.

NEZ politické 5 151 7 337 22.60 56.73
příslušnosti

2
Heráková Hana
MUDr.

ODS ODS 6 066 5 594 26.62 43.26

Městský obvod Jméno
Počet hlasů % hlasů % účasti

1. kolo 2. kolo ve 2. kole ve 2. kole

HOŠŤÁLKOVICE Janáčková Liana, Ing. arch. 36 85 54.83
12.26

Heráková Hana, MUDr. 81 70 45.16

HRABOVÁ Janáčková Liana, Ing. arch. 162 214 47.98
15.28

Heráková Hana, MUDr. 276 232 52.01

LHOTKA Janáčková Liana, Ing. arch. 35 68 45.63
18.19

Heráková Hana, MUDr. 75 81 54.36

MARIÁNSKÉ HORY Janáčková Liana, Ing. arch. 1317 1743 73.14
22.64

A HULVÁKY Heráková Hana, MUDr. 517 640 26.85

MICHÁLKOVICE Janáčková Liana, Ing. arch. 67 121 44.32
11.62

Heráková Hana, MUDr. 171 152 55.67

MORAVSKÁ OSTRAVA Janáčková Liana, Ing. arch. 2170 2818 55.14
14.71

A PŘÍVOZ Heráková Hana, MUDr. 2528 2292 44.85

NOVÁ BĚLÁ Janáčková Liana, Ing. arch. 52 129 49.04
20.84

Heráková Hana, MUDr. 164 134 50.95

NOVÁ VES Janáčková Liana, Ing. arch. 15 34 50.00
13.74

Heráková Hana, MUDr. 25 34 50.00

PETŘKOVICE Janáčková Liana, Ing. arch. 74 124 38..75
13.96

Heráková Hana, MUDr. 240 196 61.25

RADVANICE Janáčková Liana, Ing. arch. 242 338 53.39
12.48

A BARTOVICE Heráková Hana, MUDr. 335 295 46.60

SLEZSKÁ OSTRAVA Janáčková Liana, Ing. arch. 662 1080 51.94
13.07

Heráková Hana, MUDr. 1107 999 48.05

STARÁ BĚLÁ Janáčková Liana, Ing. arch. 144 245 53.61
17.47

Heráková Hana, MUDr. 245 212 46.38

VÍTKOVICE Janáčková Liana, Ing. arch. 175 338 56.80
10.58

Heráková Hana, MUDr. 302 257 43.19

Volební okrsek Počet % %

Číslo Sídlo Jméno hlasů hlasů účasti

254 Ostravská univerzita Janáčková Liana, Ing. arch. 46 70.76
19.17

Ul. Fráni Šrámka 3, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 19 29.23

255 Ostravská univerzita Janáčková Liana, Ing. arch. 69 72.63
18.53

Ul. Fráni Šrámka 3, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 26 27.36

256 Ostravská univerzita Janáčková Liana, Ing. arch. 72 79.12
21.41

Ul. Fráni Šrámka 3, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 19 20.87

257 Knihovna Janáčková Liana, Ing. arch. 27 67.50
9.39

Ul. Daliborova 9, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 13 32.50

258 Základní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 40 54.05
18.00

Ul. Matrosovova 14, Hulváky Heráková Hana, MUDr. 34 45.94

259 Základní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 48 68.57
20.90

Ul. Matrosovova 14, Hulváky Heráková Hana, MUDr. 22 31.42

260 Základní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 36 62.06
16.35

Ul. Matrosovova 14, Hulváky Heráková Hana, MUDr. 22 37.93

261 Základní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 0 0.00
2.33

Ul. Matrosovova 14, Hulváky Heráková Hana, MUDr. 3 100.00

262 SOU stavební Janáčková Liana, Ing. arch. 50 57.47
28.90

Ul. Mojmírovců 42, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 37 42.52

263 SOU stavební Janáčková Liana, Ing. arch. 55 76.38
24.24

Ul. Mojmírovců 42, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 17 23.61

264 Zvláštní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 119 80.40
27.34

Ul. Karasova 6, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 29 19.59

265 Dům s pečovatelskou službou GERIFIT Janáčková Liana, Ing. arch. 79 87.77
31.93

Ul. Novoveská 14, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 11 12.22

266 Zvláštní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 94 70.14
21.97

Karasova 6, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 40 29.85

267 Dům s pečovatelskou službou Janáčková Liana, Ing. arch. 113 84.32
27.02

Ul. Šimáčkova 27, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 21 15.67

268 Základní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 120 75.00
25.64

Ul. U Dvoru 14/1119, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 40 25.00

269 Zvláštní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 47 63.51
16.41

Ul. Karasova 6, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 27 36.48

270 Základní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 76 62.80
16.37

Ul. U Dvoru 14/1119, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 45 37.19

271 Dům techniky Janáčková Liana, Ing. arch. 111 70.25
27.72

Mariánské nám. 5, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 47 29.74

272 Dům techniky Janáčková Liana, Ing. arch. 81 70.43
26.59

Mariánské nám. 5, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 34 29.56

273 Základní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 107 76.42
24.82

Ul. Gen. Janka 1208, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 33 23.57

274 Základní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 102 72.85
27.56

Ul. Gen. Janka 1208, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 38 27.14

275 Základní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 117 79.59
28.11

Ul. Gen. Janka 1208, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 30 20.40

276 Základní škola Janáčková Liana, Ing. arch. 134 80.23
25.42

Ul. Gen. Janka 1208, Mariánské Hory Heráková Hana, MUDr. 33 19.76



2 � ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK

(Pokračování ze str. 1)
Co musíme udělat, když uslyšíme va-

rovný signál „Všeobecná výstraha“?
Pokud uslyšíme varovný signál „Všeo-

becná výstraha“ a zjevně se nejedná o povo-
deň, okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližším
objektu. Tímto objektem může být například
obchod, veřejná budova, soukromý byt, vý-
robní závod, úřad atd. V objektu, kde se
ukryjeme, zavřeme a utěsníme dveře a okna,
vypneme ventilaci. Uzavřením a utěsněním
prostoru snížíme pravděpodobnost vlastního
zamoření. Informace o tom, co se stalo a co
máme v dalším období dělat, uslyšíme v mi-
mořádných zpravodajstvích z hromadných
informačních prostředků (rozhlas, televize).
Dále mohou být tyto informace sdělovány 
i obecním rozhlasem popřípadě elektronic-
kými sirénami.

Děti by neměly opouštět školu, ani rodiče
by je neměli narychlo odvádět domů. Učite-
lé se o ně postarají. Siréna totiž může s vel-
kou pravděpodobností signalizovat i únik
nebezpečných látek.

Máme i jiné signály, které jsou vysílány
sirénami?

Sirénami je vyhlašován ještě signál „Po-
žární poplach“. Tento signál je vyhlašován
přerušovaným tónem sirény po dobu 1 mi-
nuty. U elektronických sirén vysílaný signál
napodobuje zvuk trubky „HO-ŘÍ, HO-ŘÍ“.

Signál slouží ke svolání jednotek požární 
ochrany. Tento signál není varovným signá-
lem.

K ověřování provozuschopnosti jednotné-
ho systému varování a vyrozumění (zkouška
sirén) je dále vyhlašován zkušební nepřeru-
šovaný tón sirény po dobu 140 vteřin. U ele-
tronických sirén je tento tón doplněn verbál-
ní informací č. 1 Zkoušky sirén…

Ověřování provozuschopnosti jednotného
systému varování a vyrozumění (zkouška si-
rén) se provádí zpravidla každou první stře-
du v měsíci ve 12 hodin.

Kde získat informace o charakteru
možného ohrožení, o připravených zá-
chranných a likvidačních pracích 
a ochraně obyvatelstva při vzniku mimo-
řádné události?

Občan získá informace o charakteru
možného ohrožení, o připravených záchran-
ných a likvidačních pracích a ochraně oby-
vatelstva v případě vzniku mimořádné udá-
losti na příslušném obecním úřadě.

Zaměstnanec získá informace o charak-
teru možného ohrožení, o připravených zá-
chranných a likvidačních pracích a ochraně
obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od
svého zaměstnavatele (příslušné právnické
osoby nebo podnikající fyzické osoby).

Jiří Jezerský

Ochrana obyvatelstva

Co to je
EDS: Evropská dobrovolná služba je

program Evropské unie pro neformální vý-
chovu a vzdělávání, otevřený všem mla-
dým lidem bez nároku na předchozí kvali-
fikaci a jazykové znalosti. Mladým lidem
ve věku od 18 do 25 let nabízí jedinečnou
příležitost získat nové životní zkušenosti,
poznat jiné země a kultury, osvojit si cizí
jazyky apod. Veškeré náklady s tím spoje-
né jsou hrazeny z prostředků Evropské ko-
mise.

Role Vity
Vita počátkem roku 2004 získala akre-

ditaci pro vysílání dobrovolníků v rámci
EVS. Je tedy připravena pomáhat mladým
lidem při hledání vhodného projektu a lo-
kality pro jejich dobrovolnou službu, navá-
zat kontakt s organizací, která dobrovolní-
ka přijme a která je nositelem daného pro-
jektu (tzv. hostitelská organizace), vyplnit

přihlášku o grant na Českou národní agen-
turu Mládež, která tento program adminis-
truje, a v případě schválení projektu po-
může zajistit dopravu, vízum, pojištění
atd.

V poměrně krátké době se Vitě podařilo
vyslat dva dobrovolníky (Itálie, Polsko),
další dva se po úspěšném schválení jejich
projektů připravují na odjezd (Rakousko,
Slovensko).

Pomozte nám, prosím, zprostředkovat
tuto informaci těm, kterým by mohla být
užitečná. Děkujeme.

Kontakt:
Mgr. Dagmar Pijáčková
Vita - občanské sdružení
Gen. Janka 1157/3a, 702 00 Ostrava
Tel.: 596 616 398, 605 965 230
E-mail: dagmar.pijackova@vitaova.cz
Internet: www.vitaova.cz
Více informací o EVS: www.youth.cz

Hledáme dobrovolníky pro EDS

Při vánočních přípravách, výrobě dárků 
a ozdob na stromeček, chystání Mikuláše 
a Ježíška se dá tak krásně povídat, vyprávět 
a vzpomínat. Prožijte tuto dobu příprav a tě-
šení s námi na akcích pro děti i dospělé, které
vám připravily knihovny v našem obvodu.

Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10
Oddělení pro děti připravuje:
V pondělí 6. 12. zveme všechny čerty 

a čertice z Fifejd a okolí na velkou „Čertí
merendu“. Sraz v knihovně je v 16 hodin.
Podmínkou účasti je vypadat jako čert nebo
čertice. V knihovně vás budou čekat různé
soutěže, např. o nejlepší masku, nejstrašli-
vější čertí jekot, hod uhlím na cíl, čertí tane-
ček a samozřejmě sladké odměny. 

V pondělí 13. 12. od 13 do 17 hodin
přijďte na „Vánoční zdobení“ - výtvarnou
dílnu, ve které budete tvořit vánoční ozdoby,
pohlednice a přáníčka.

Oddělení pro dospělé:
Až do konce roku 2004 potrvá výstava

obrazů „Melodie na hedvábí“ dvou zná-
mých ostravských výtvarnic Ireny Egertové
a Evy Vontorové.

Knihovna na Daliborově 9, Ostrava-
Mariánské Hory

Oddělení pro děti připravuje:
Ve spolupráci se Svazem žen vás zveme 

v úterý 7. 12. v 15 hodin do Čítárny U čer-
ta na povídání o vánočních zvycích, pově-
rách, dárcích a pečení cukroví našich mami-
nek, babiček a prababiček s názvem „Co vě-
děly naše prababičky“.

V úterý 14. 12.  od 14.00 do 17.00 hod.
„Kouzelné světlo vánoc“ - výroba vánoč-
ních svíček.

Ve čtvrtek 16. 12. v 16.00 hod. „Čas tra-
dic a kouzlení“ pro čtenáře knihovny a děti
z občanského sdružení Stonožka. Vyzkou-
šejme si tradice a zvyky Vánoc, dávno zapo-
menuté. 

V úterý 21. 12. v 15.30 hod. „Čtení při
vánočních svíčkách“.

Knihovna - knihy - čtenář

V zimních měsících nás čeká sníh, zima 
a mráz. Komunikace a chodníky se pravidel-
ně udržují a sypou, majitelé soukromých ob-
jektů ví, že o své chodníky musí v zimních
obdobích pečovat.

Ale jsou v našem obvodu místa, kterým
byste se měli vyhnout, anebo se zde pohy-
bovat opatrně. Jsou to místa, která právě 
v těchto měsících nejsou udržovaná. Zde je
jejich seznam:

Seznam chodníků a komunikací, 
které nebudou v zimních měsících udr-

žovány
- chodníky ve dvorní části domů Baarova

č. 4 a 6
- chodníky v parku na Mariánském nám.

před Domem techniky
- Pašerových
- Zajícova
- Lhotecká - úsek od Grmelovy po Zají-

covou
- Stránecké
- Vršovců - u prádelny
- Klostermannova - úsek od 28. října po

Sokola Tůmy vyjma svahu u výjezdu na So-
kola Tůmy

- Halasova
- Mařátkova
- Lesní
- chodník mezi Lesní a Mařátkovou
- Novoveská - úsek od S. Tůmy po hrani-

ci s obvodem Nová Ves
- Sukova
- Čajkovského
- Varšavská (Pekařova) - uslepená část -

příjezd k rest. Gulka
- slepá komunikace z Varšavské (Pekařo-

vy)
- Ladislava Ševčíka - dvorní chodník
- Lidová
- chodníky uvnitř parku u plynojemu
- zadní chodník za integrovanou SŠ ústící

na Fr. Šrámka a z něho uslepený chodník 
- chodník ve dvoře ul. Přemyslovců od

domu č. 58 po ul. Šimáčkovou
- obratiště Železná
- Štolbova
- veškeré účelové komunikace vč. komu-

nikací mezi garážemi v obvodě 
- chodníky na mostech - údržbu přebírají

Ostravské komunikace, a. s.

Bedřiška
- Venkovní
- Bedřišská a Jasinkova - uslepené konce

ulic za obytnými domy
- Chaloupeckého od Venkovní k Feroně
- Ondráčkova

Sídliště Fifejdy
- lokalita u bývalých jeslí a výměníkové

stanice
- za domy Baarova č. 15 a 17 (dvorní část)
- schodiště u domu Baarova č. 15
- kolem domů Gen. Janka 3a, 5, 7 ze zad-

ní části souběžné s ul. Novinářskou
- přístupové chodníky k pískovištím Gen.

Janka 4
- chodník středem doliny a spojovací

chodník mezi přístupovým chodníkem od 
J. Trnky po chodník kolem doliny 

- provizorní chodník Baarova (Citroen -
Billa)

- chodník mezi zast. MHD J. Trnky (směr
centrum) a obslužné chodníky kolem vel-
kých parkovišť mezi ul. Gen. Hrušky a No-
voveskou.

V zimě to klouže

Oddělení dramatické výchovy DDM
(DIVIDLO, HLUBINA)
dramacentrum@ddm-marhoryova.cz
sasa.ostrava@seznam.cz
tel./fax: 596 637 767

DIVIDLO OSTRAVA:
Čtvrtek 9. 12. Přehlídka divadel mateř-

ských škol Ostravy a okolí
- DDM Korunní
17. - 19. 12. Vystoupení DIVIDLA na

Kopřivnické VÁNOČCE
- Kopřivnice
20. a 21. 12. Vystoupení DIVIDLA

"OO" pro studenty a rodiče
- gymnázium Orlová
22. 12. VEČER NA PŘIDANOU DIVI-

DLA
- DDM Korunní
- Tradiční předvánoční večer DIVIDLA

pro rodiče, zájemce a známé

HLUBINA:
Sobota 11. 12. Vánoční koncert HLU-

BINKY a HLUBINY
- Janáčkova konzervatoř Ostrava
- Tradiční rozloučení souborů s kalendář-

ním rokem - koledy, tance a zvyky
DIVIDLO - všechny skupiny divadelního

souboru přibírají své členy
HOPSÁLEK - cvičení s balony pro děti

od 3 let - každou středu od 14.00 do 15.00 

KONDIČNÍ CVIČENÍ PRO ŽENY -
každé úterý a čtvrtek od 18.00 do 19.00

Oddělení techniky a sportu
3. 12. Mikulášská nadílka
- Setkání s Mikulášem a čertem na DDM,

nadílka, hry, soutěže
- pro členy ZK a veřejnost
3. - 5. 12. Víkend plný překvapení
- Karolínka, překvapení pro všechny ma-

minky, tatínky a jejich děti
13. 12. Šampión Mariánských Hor 

a Hulvák - stolní tenis
- turnaj ve stolním tenise, ZŠ Mar. Hory 

a Hulváky,
- 13.00 DDM
18. 12. Vánoční lyžařský zájezd do Bes-

kyd
- pro členy ZÚ Lyžařské školky i veřejnost
Stanice přírodovědců v Porubě
6. 12. Setkání s Mikulášem, čertem 

a andělem
- divadelní pohádka, mikulášská nadílka
- pro členy ZK a veřejnost (17.30 - 18.30

hod.)
8. 12. Klub kaktusářů
- pro členy klubu a zájemce o kaktusy

(18.00 - 19.30 hod.) 
10. 12. Krajské kolo chemické olympiá-

dy kat. A, E
- VŠB TU O.-Poruba (8.00 - 16.00 hod.)
11. 12. Prodejní výstava brouků a mo-

týlů

- pro členy klubu a veřejnost (8.00 -
11.00)

Oddělení estetické výchovy
e-mail: estetika@ddm-marhoryova.cz
11. 12. Kurz vazby suchých květin
- pro dospělé i pro členy ZÚ
- cena kurzu: 100 Kč
- předběžné přihlášky do 10. 12.
- kontakt tel.: 603 312 059
17. 12. Návštěva výstavy Betlémů
- pro členy ZÚ a pro rodiče
18. 12. Telepace - návštěva výstavy vá-

nočních ozdob a zvyků s možností
- tvorby vlastních výrobků
- pro členy ZÚ
Výtvarné soboty - Výtvarný kurz (mal-

ba, kresba, modelování)
- příprava na talentové zkoušky pro umě-

lecké školy
- od 8.30 - 15.00 hodin
DDM přijímá také v tomto školním roce

předškoláky, žáky ZŠ a mládež do zájmo-
vých kroužků a kurzů:

Dramatický obor
Obor výpočetní techniky - základy na PC,

programování; počítačová grafika 3D
Obory Výtvarné - keramiky; kresba; mal-

ba; textilní techniky
Výuka je zaměřena rovněž na talentované

děti a mládež se zájmem o případné studium
na výběrových středních uměleckých ško-
lách.

Prosinec v Domě dětí a mládeže

Již deset let se v čase předvánočním rozsvítí ulice našeho městského obvodu a navodí v nás po-
cit radosti a těšení se na Vánoce. Ani letošní rok nebude výjimkou. Již na Mikuláše nám vyzdo-
bené ulice připomenou blížící se svátky a radost nám budou dělat až do 6. ledna příštího roku.

Statutární město Ostrava, Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky nabízí zájem-
cům o bydlení půdní prostor k vybudování dvou bytových jednotek. Dům se nachá-
zí v hezkém místě n ulici Korunní v Mariánských Horách. Bližší informace podá 
p. Pavúková, tel. 596 627 416.

Vánoční výzdoba



Nastává předvánoční období a většina 
z nás se snaží sehnat vhodný dárek pro své
blízké. Bohužel se mezi námi najdou i tací,
kteří toto období chápou jako mimořádně
vhodnou příležitost pro páchání různé trest-
né činnosti. Zvláště v centru města je vyšší
koncentrace osob věnujících se nákupním
aktivitám, čehož se snaží využít různí kap-
sáři a drobní zlodějíčci.

Městská policie Ostrava proto v těchto
dnech přijímá bezpečnostně-preventivní 
opatření. V místech s předpokládaným vyš-
ším nápadem trestné činnosti bude navýšen
počet hlídkujících strážníků, kteří budou do-
hlížet na veřejný pořádek. Hlídky se budou
pohybovat v okolí bank, spořitelen a ve vel-
kých nákupních centrech. V okolí parkova-
cích ploch budou probíhat zvýšené kontroly
podezřelých osob a strážníci zde budou upo-
zorňovat nepozorné řidiče, aby nenechávali
viditelně pohozené věci na sedadlech svých
vozidel a předcházeli tak krádežím.

V centru města se budou strážníci zamě-
řovat také na problémy související s dopra-
vou a budou motoristům poskytovat infor-
mace týkající se volných parkovacích ploch
a využití možností parkování například 
v podzemních garážích. Hlídky se budou vě-
novat i neoprávněnému záboru veřejného
prostranství a v zalesněných částech Ostra-

vy se budeme zaměřovat na předcházení
krádeží lesních stromků.

Všechna opatření budou probíhat ve spo-
lupráci s Policií České republiky a situace se
bude pravidelně vyhodnocovat. Na základě
výsledků mohou být pak tato opatření ještě
rozšířena, aby nedošlo k narušení veřejného
pořádku a co nejvíce byla eliminována trest-
ná činnost.

Městská policie Ostrava přeje všem oby-
vatelům města Ostravy klidné prožití vánoč-
ních svátků a šťastné vykročení do roku
2005.

Z. Larišová

ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK � 3  

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. Veroni-
ka Tichavská

❏ 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

SENIOR KLUB:
7. 12. Půvab moravských zahrad, spojeno

s předvánočním posezením

Přednáška Mgr. Samka s promítáním. Za-
čátek ve 14.00 hodin

Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

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

❏ PEDIKURA: každý pátek od 7.00 do
12.00 hodin, 

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

Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová

Služby poskytované v DPS

V samém centru Ostravy, na Masarykově
náměstí 20, nachází se od roku 2002 zajíma-
vá stálá expozice s výše uvedeným názvem.
Jejím základem je jedinečná kolekce citero-
vých nástrojů, vyrobených v českých ze-
mích. Současně je k tomu prezentována pří-
slušná faktografie, ilustrující historii užití
tohoto nástroje u nás. Cílem expozice je při-
pomenout a doložit neprávem zapomenutou
a přitom velmi bohatou minulost nejen vý-
roby, ale i užití citer v Čechách, na Moravě
a ve Slezsku. Provozovatelem expozice je
Ostravský citerový klub Radegast (tel./fax:
0042/596 113 096).

Nástrojová dokumentace začíná u starých
lidových valašských citer - kobz a dokládá
přerod tohoto trsacího typu citery (užívané-
ho od nepaměti) do podoby drnkacích ná-
strojů koncertního typu.

Počátek zrodu klasické koncertní citery
(tvarem a ostruněním) je prezentován vídeň-
skými nástroji z dílny A. Kiendla z pol. 19.
stol. Nástroje vídeňské, resp. rakouské pro-
venience představují produkci tehdejšího
hlavního města naší monarchie ve špičkové
kvalitě a v našich zemích se velmi často do-
dnes vyskytují.

Také produkce z Prahy si zasluhuje samo-

statné uvedení příkladem sedmi výrobců 
z konce 19. stol. a poč. 20. stol., z nichž nej-
vyšší kvality dosáhl Fr. Meyer.

Výrobce v Čechách reprezentují převážně
původně houslařské firmy, jako je např. F. A.
Prokop v Chrudimi, Benjamin Patočka v Ji-
číně, A. Bittner na Kladně nebo B. Lantner
v Praze.

Výroba citer na Moravě není tak četná, ja-
ko v Čechách, ale dobře ji reprezentují např.
Jos. Kliment či Fr. Lídl v Brně, nebo v Těší-
ně G. Krywalski.

Samostatný sál je věnován podkrušnohor-
ské produkci, která byla ve své době snad
nejrozsáhlejší v Evropě. Výrobci jsou zde
seskupeni do tří oblastí: Luby (Schönbach),
Kraslice a Plesná (Fleissen). Zejména vý-
robci z Lubů představují špičkovou úroveň
své doby (A. Bräuer, A. Hannabach, J. Sie-
benhünner), ale ani ti z okolí (H. Trapp, 
R. Geipel, G. A. Barth) nejsou o nic horší.
Na příkladě firmy A. Bräuer je dokumento-
vána šíře sortimentu - od krátkých citer přes
koncertní, poloelegické a elegické až k har-
fovým a typu Perfekta - nabízená podle ka-
talogů všemi většími výrobci. Specifické
místo mají citery H. Haubnera (Mariánské
Lázně), tvarově velmi originální.

Vybraný soubor cca 120 nástrojů je pro-
vázen souborem příslušenství (ladičky, klí-
če, prstýnky, stěrky, dečky, stojánky, stoly,
struny) a obrazovými a textovými ukázkami
(české odborné časopisy, kroniky českých
klubů, bohatá fotodokumentace členů klubů,
českých citerových skladatelů a virtuosů,
školy hry na citeru, programy koncertů, ka-
talogy nástrojů, prospekty a samozřejmě 
ukázky z bohaté notové literatury).

Součástí expozice je i klubovna Ostrav-
ského citerového klubu Radegast, kde se ná-
vštěvníci mohou seznámit se současným
stavem citerového dění u nás. Výstavu dopl-
ňuje zajímavý soubor grafik s citerovou té-
matikou.

Kromě prohlídky expozice a odborného
výkladu mají návštěvníci možnost poslechu
vybrané skadby, žánru či interpreta a případně
také poslechu praktické ukázky hry na citeru.

Protože již po dva roky je expozice každé
úterý odpoledne přístupna veřejnosti, ti zví-
daví si sem cestu našli. I vy se můžete přijít
přesvědčit, jak každá takováto aktivita obo-
hacuje nejen život nás ostraváků, ale i při-
spívá ke kulturnímu renomé Ostravy nejen 
v rámci státu, ale i Evropy a celého světa. 

Jan Folprecht

Citerarium
STÁLÁ EXPOZICE HISTORIE CITER V ČECHÁCH, NA MORAVĚ A VE SLEZSKU

Klub kanoistiky zve do svých řad
Klub kanoistiky TJ NH Ostrava, který se zaměřuje na slalom, zve všechny zájem-

ce o tento sport do svých řad. Tréninky v období od listopadu 2004 do konce února
2005 probíhají v úterý od 16.30  do 18.00 hod. a ve čtvrtek od 17.00 do 18.00 hod. 
v tělocvičně ve škole na Gajdošově ulici (naproti autobusovému nádraží). Informace
lze získat na bytovém odboru ÚMOb MHaH u p. Kneblové, tel. č. 596 620 341.

Baník zve na sáně
Již rovných 50 let se věnuje oddíl saní TJ

Baník Ostrava závodnímu sáňkařství v na-
šem městě. Ještě dříve, než vypukne pravá
sáňkařská sezóna, organizuje oddíl pro zá-
jemce od 7 let náborové besedy.

Ta poslední v letošním roce se uskuteční
16. prosince v Domě dětí a mládeže na Ko-
runní ulici v Mariánských Horách. Pokud te-
dy víte, že vaše dítě by zajímal sáňkařský
sport, přijďte. Už v lednu může závodně sáň-
kovat. (Red.)

Fotka hasičů
V zářijovém vydání Zpravodaje jsme 

otiskli fotografii hulváckých hasičů v čele 
s panem architektem Gajovským. Nedávno
se nám ozvala paní Rusnaková, že se na tom
obrázku z roku 1929 poznala její maminka
paní Jana Wencová, ročník 1920. Ano, je to
ta malá blonďatá holčička v bílých šatičkách
s kytkou v ruce, která sedí na blatníku hasič-
ského vozu.

Paní Rusnaková píše: „Maminka bydlela
od svých tří let v Mariánských Horách na 
ulici Komenského 180 (dnešní Nivnická) 
v rodině Jana a Štěpánky Ranošových. Do
Hulvák se přestěhovali až později (asi kolem
roku 1938). Rodiče měli hodně přátel mezi
hasičským sborem a maminka ráda vzpomí-
ná na hasičské slavnosti, kterých se s rodiči
jako dítě účastnila.“

Přejeme paní Wencové hodně, hodně zdra-
ví a svěžesti! Za radnici v Ostravě-Marián-
ských Horách Jiří Jezerský, místostarosta

Strážníci a předvánoční čas

Koupím do osobního vlastnictví
byt 4+1 ve staré zástavbě Marián-
ských Hor. Telefon: 731 154 080.

Střípky z Klubu žen
� V červenci vyrazily členky klubu na

pouť Cyrila a Metoděje na Radhošť
� 4. září navštívily pstruží farmu v Bě-

lé u Chuchelné
� 5. října se zúčastnily besedy s ná-

zvem „Žijeme zdravě“ v knihovně na Da-
liborově ulici

� Připravují ve spolupráci s touto kni-
hovnou vánoční besedu s názvem „Staré
vánoční tradice“, která se uskuteční dne
7. prosince

� Pod záštitou Krajské rady žen se 
v těchto dnech až do 5. prosince koná Vá-
noční výstava v prostorách Osvětové be-
sedy v Libhošti

� Okresní rada žen uspořádá Vánoční
výstavu v době od 8. do 9. prosince a to 
v Proskovicích (přístupna od 9 do 17 ho-
din), která bude prodejná a bude spojena
s bohatým kulturním programem.

Praktické 120minutové kurzy, během
kterých si účastníci v doprovodu zkuše-
ných lektorů postupně rozšíří své znalosti
s prací na PC:

ZÁKLADY PC
Úvodní seznámení s PC, ovládání počí-

tače. Každé pondělí od 9.00 hodin.

ZÁKLADY TEXTOVÉHO EDITORU
Práce s textovým editorem, úprava textu

atd. Každé úterý od 9.00 hod.

INTERNET A POŠTA
Vyhledávání na internetu, práce s elek-

tronickou poštou. Každou středu od 9.00
hod.

V případě zájmu rádi otevřeme i od-
polední kurzy.

Ceny kurzů jsou dotovány státem, 
účastníci přispívají pouze částkou 100 Kč
za každý kurz.

Pořádá: Dům dětí a mládeže Ostrava-
Mariánské Hory ve spolupráci HA-VEL
FAMILY, s. r. o.

Přihlášky a podrobnější informace na tel.
č. 596 624 041-2, p. Bartusek nebo na emai-
lu: technikaasport@ddm.marhoryova.cz

VYUŽIJTE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ STÁTU, VZDĚLÁVEJTE SE!

Kurzy v rámci národního
programu počítačové gramotnosti

Kurz počítačové grafiky - tříměsíční školení
kurzy pro dospělé (začátečníky i pokročilé)

Profil ateliéru
- úprava a retušování fotek, fotomontáž a koláž, tvorbu vizitky, obal CD, obal na knihu, 

logo, plakát
- školení a tvorba v Corel Draw 12, Corel Photo-Paint 12
- znalosti vektorového a bitmapového programu
- kreativní praktická cvičení v PC
Délka výuky: 2 hodiny týdně po dobu tří měsíců, celkem 24 hodin
Kde: v budově Domu dětí a mládeže, Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory
Kontakt: tel.: 596 624 041, e-mail: estetika@ddm-morhoryova.cz
Více informací viz: www.ddm-marhoryova.cz

Soukromá střední umělecká škola AVE
ART Ostrava připravila na předvánoční čas
milou akci. Studenti spolu s učiteli uspořá-
dají 3. prosince od 17 hodin dobročinnou
aukci svých uměleckých děl v hotelu Atom
v Ostravě. Výtěžek této aukce pak předají
zástupcům občanského sdružení Klub ne-
mocných cystickou fibrózou pro potřeby ne-
mocných. V úvodu vystoupí cimbálová ka-
pela Šlahorek pod vedením Jarmily Červen-
kové. Aukci povede Bořek Novák. Na aukci
přispějí svými díly také studenti Střední 
umělecké školy textilních řemesel v Praze.

„Jsme velmi rádi, že nám pan ředitel tuto
spolupráci nabídl. Nejen, že nám přinese
potřebné finance, které využijeme na nákup
léčebných a rehabilitačních pomůcek, ale
zároveň se další lidé dozví o existenci toho-
to onemocnění,“ řekla předsedkyně Klubu
nemocných cystickou fibrózou, paní Kamila
Šmídová.

Soukromá SUŠ AVE ART zahájila svou
činnost v roce 2001. Je zaměřena na výuku
umělecko-řemeslných oborů, jako je umě-
lecké kovářství, propagační grafika, vytvá-
ření keramiky, řezbářství, připravují obor 
umělecké odlévání kovů. V současné době
má 82 studentů. „Tuto akci jsme pojali nejen
jako pomoc potřebným, ale i jako určité me-
mento pro naše studenty. Aby se zamysleli

nad problémy jiných,“ uvedl ředitel školy
ing. Jaroslav Prokop.

Cystická fibróza (CF) či Mukoviscidó-
za je dědičné onemocnění, se kterým se roč-
ně v České republice narodí asi 10 dětí. CF
postihuje mnoho orgánů, nejvíce postižené
jsou však plíce, trávicí ústrojí, játra a sliniv-
ka břišní. CF se dá v současné době léčit, 
avšak zatím zůstává bohužel nevyléčitelnou
chorobou, která významně zkracuje život
nemocného…

U nemocných CF se tvoří v plících hustý
a lepivý hlen, který ulpívá v dýchacích
cestách a způsobuje jejich zablokování. Ne-
mocný tak nemůže odkašlávat nečistoty 
z plic a mohou se zde pomnožit bakterie,
které způsobí jejich trvalý zánět. Proto je
nutné plíce pročišťovat pomocí inhalací a re-
spirační fyzioterapie a se zánětem bojovat
silnými antibiotiky. Stav plic také zhoršuje
jakákoliv infekce zvenku (např. chřipka). Ve
slinivce nemocných hustý hlen zablokuje
průchod trávicích enzymů ze do trávicího
traktu, potrava tak nemůže být trávena. Ne-
strávená potrava je příčinou značných zaží-
vacích obtíží a je pak vylučována bez užitku
z těla ven. Trávicí enzymy musí tedy ne-
mocní brát v tabletách, aby dobře trávili 
a přibývali na váze.

Klub nemocných cystickou fibrózou

vznikl v roce 1992 jako občanské sdružení.
Jeho posláním je trvalé zlepšování zdravot-
ních a sociálních podmínek nemocných cys-
tickou fibrózou. Své poslání naplňuje řadou
aktivit, které průběžně organizuje. V roce
2004 již např. nakoupil přístroje za 270 tisíc
Kč, přispěl nemocným na ozdravné pobyty
celkovou částkou 300 tisíc Kč. Peníze klub
získává veřejnou sbírkou, dary od sponzorů,
granty, ale také benefičními akcemi, jako je
tato. „Všem zúčastněným firmám, organiza-
cím a jednotlivcům velice děkujeme za obě-
tavou přípravu celé akce,“ řekla koordiná-
torka  Klubu, Pavla Valentová.

Kontakty:
Klub nemocných cystickou fibrózou
Pavla Valentová
Kudrnova 22/95
150 00 Praha 5
tel. 257 211 929, 721 100 359
fax: 257 221 515
info@cfklub.cz
www.cfklub.cz

SUŠ AVE ART Ostrava
ing. Jaroslav Prokop
Hasičská 44
700 30 Ostrava-Hrabůvka
tel. 596 764 929
aveart@aveart.cz
www.aveart.cz

Studenti pomáhají nemocným

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA
A VYŠŠÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA,

OSTRAVA, JEREMENKOVA 2
Je Vám padesát a více, přesto máte dostatek elánu, optimismu a chuti do života?

Prahnete po nových informacích z oblasti zdravotní, psychologické, filozofické či z oblasti umění?
Máte chuť pobesedovat si s přáteli nebo si nové známé najít?

UNIVERZITA VOLNÉHO ČASU PRO SENIORY
Univerzita působí při Střední zdravotnické a Vyšší zdravotnické škole Ostrava a nabízí cyklus přednášek a praktických cvičení 
v těchto oblastech: ➨ zdravotnická problematika ➨ zdravý životní styl ➨ pohybové aktivity v seniorském věku ➨ plavání s rehabi-
litačním cvičením ➨ jóga ➨ filozofie dálného východu ➨ malování velikonočních kraslic ➨ zdravá výživa ➨ cizí jazyk (anglický,
německý) ➨ komunikace s počítačem, umění aj.

ZAČÍNÁME 8. ÚNORA 2005 V 15.30 HOD., ZÁVAZNÉ PŘIHLÁŠKY ZASÍLEJTE DO 15. LEDNA 2004.

Výuka probíhá od února do prosince, 2x měsíčně, od 15 do 18 hod. Kurzovné činí 1 000 Kč/rok.
Bližší informace získáte u Mgr. Petry Havrlantové, tel. 595 693 531, e-mail: havrlantovapetra@seznam.cz
Přihlášky získáte v budově školy (ul. Jeremenkova 2, O-Vítkovice) nebo na www.szsavzsostrava.cz

„Aktivní člověk stárne pomaleji...“

Kresby: Jindřich Oleš
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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

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 NASPO-

ŘENÝCH PROSTŘEDKŮ
❒ UZAVŘENÍ NOVÉ SMLOUVY
❒ BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ

Možnost spolupráce!

BYTY � DOMY � POZEMKY � NEBYTOVÉ PROSTORY
pobočka Ostrava

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

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

Profesionálové Vám zajistí:

PRODEJ A PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ

www.iet-reality.cz

Dr. 3+1/B, J. Maluchy, OV-Dubina, 3. p./5 400 000 Kč tel. 777 069 607
Dr. 3+1/B, J. Škody, OV-Dubina, 4. p./7 405 000 Kč tel. 777 069 607
Dr. 3+1, J. Kotase, OV-Hrabůvka, 8. p./11 450 000 Kč tel. 608 444 164
Dr. 2+1, Mánesova ul., Ostrava 1, 5. p./8 420 000 Kč tel. 608 444 164
Dr. 2+1/B, Hornopolní, OV-Fifejdy, příz./8 375 000 Kč tel. 608 444 164
Dr. 1+1, Oráčova, OV-Hrabůvka, 9. p./11 317 000 Kč tel. 608 444 164

DP  DANEX-PLAST
Prodej materiálů

VODA, TOPENÍ, PLYN
Nabízíme zákazníkům:

� PVC odpadní trubky a tvarovky
Tr 50...23,80    Tr110...60,10 Kč/m

� PPR plast. potr. pro rozvod vody
Tr20... 16,70    Tr25...26,30 Kč/m
Půjčujeme svářečky plastů

� Měděné potrubí pro rozvod tepla
Tr12x1...56,80 Tr15x1...65,40 Kč

� Umyvadla, WC kombi, mísy
umyvadlo 50 od 613 Kč
55 od 661 Kč
WC kombi od 2319 Kč

� Radiátory, ohřívače, bojlery

ulice  Novoveská 7
Ostrava - Mariánské Hory
Po - Pá: 7 - 17, So 8 - 12

Tel.: 596 624 358  www.danex.cz

STUDIO NA SLÉVÁRENSKÉ ULICI Č. 22 V MARIÁNSKÝCH HORÁCH

KRÁSA POD JEDNOU STŘECHOU
Využijte všech služeb pod jednou střechou

Objednávky na telefonním čísle: 596 619 994

Nabízíme:
✘ Kadeřnictví 

- pánské a dámské
✘ Kosmetika
✘ Masáže
✘ Manikúra

✘ Pedikúra
✘ Solárium
✘ Lymfodrenáže
✘ Kineziologii
✘ Nehtová modeláž

Od 18. 12. do 23. 12. 2004
9.00 - 16.00 hodin

PRODEJ
VÁNOČNÍCH

KAPRŮ
A STROMKŮ

Gen. Janka 7, Ostrava-Mariánské Hory
Telefon: 596 639 095

MODELÁŽ NEHTŮ
400 korun

PERMANENTKA
na 100 minut TURBO 
SOLÁRIA 400 korun

Předvánoční akce v termínu
od 1. do 15. prosince 2004

Těšíme se na Vás!
Využijte skvělé nabídky!

LÁKAVÁ
NABÍDKA!

Firma Schmidt
Bendlova 8, Ostrava-Mariánské Hory

(za autobazarem Bešťák)
Telefon: 603 287 205, 596 961 539

HUSOKACHNY
2 - 3,5 kg

(105 Kč za kilogram)

CHLAZENÉ KRŮTY
na objednávku 10 - 20 kg

(72 Kč za kilogram)
Každý čtvrtek 13 - 16.30 hodin

Každý pátek 9.00 až 12.00 hodin

Adresa: Real invest Telefon: 596 628 865

28. října 205 608 808 042

Ostrava 608 927 616

709 00 Fax: 596 628 865

E-mail: info@reality-invest.cz

POTŘEBUJETE OHOBLOVAT POSTAVU?!

Najdete nás v DOMĚ KULTURY MĚSTA OSTRAVY (bývalý DK Vítkovic)

STUDIO PRO ŽENY
Nabídka dalších služeb:

SLENDER LIFE - cvičení na šesti amerických rekondičních stolech, masáže

597 489 393

Před použitím ROLLETICu Po 600 minutách na ROLLETICu

ROLLETIC - www.rolleticstudio.cz
(masážní stroj na ohoblování postavy)

PROVÁDÍME
KOMPLEXNÍ SLUŽBY

DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA

Korunní - Pražákova
Mariánské Hory

Petr Vaněk, tel. 736 604 988

Pondělí - pátek
9.00 - 18.00 hod.

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?


