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Kresby Jindřich Oleš

21. března se začaly kácet stromy na Ko-
runní ulici v úseku od Radničního náměstí
po Raisovu ulici v obou směrech. Toto káce-
ní předchází opravě kanalizace v této lokali-
tě a dle sdělení Magistrátu města Ostravy,
který celou akci provádí a investuje, se s je-
jí rekonstrukcí začne začátkem měsíce červ-
na.

Při rekonstrukci kanalizace bude tato část

Korunní ulice po jednotlivých úsecích uza-
vřena. Následně bude provedena povrchová
úprava vozovky a vybudovány nové chodní-
ky a nová parkovací stání. Rovněž se počítá
s vysazením nových stromů, které však bu-
dou menšího vzrůstu a nepředpokládá se, že
by stínily okolním domům.

O průběhu prací vás ve Zpravodaji bude-
me průběžně informovat. (TK)

Rekonstrukce kanalizace na Korunní ulici

Aktualizaci žádosti o pronájem bytu mu-
sí žadatel provádět ve svém vlastním zájmu
každoročně. V souladu se Směrnicí č.
7/2001, kterou schválila Rada městského
obvodu Mariánské Hory a Hulváky, může
totiž nesplnění této povinnosti mít za ná-
sledek její vyřazení z evidence. 

Jak můžete žádost o pronájem bytu ak-
tualizovat?

Nejlépe osobně na odboru bytového hos-
podářství v budově „C“ na ulici Přemy-

slovců 65, 1. poschodí, kancelář 102 nebo
101.

Svou žádost o pronájem bytu můžete ak-
tualizovat i písemnou formou, poštou na
adresu ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky,
Přemyslovců 65, 709 36 Ostrava-Marián-
ské Hory nebo elektronickou poštou na ad-
rese: slamova@marianskehory.cz

Svou žádost aktualizujte urychleně, pře-
dejdete vyřazení vaší žádosti o pronájem
bytu v našem obvodu. (Redakce)

Aktualizujte svou žádost o pronájem bytu

Odpadové desatero aneb Naučte se
správně hospodařit s odpady

1. Zjisti, kde máš „popelnice“.
2. Vytvoř si doma podmínky pro třídění

odpadu.
3. Třiď plasty, šlapej PET.
4. Sklo vyhoď do zeleného kontejneru -

zvonu.
5. Tříděný papír odnes do výkupny nebo

dej dětem do školy.
6. Nebezpečný odpad odevzdej ve sběr-

ně nebo v prodejně.
7. Využívej sběrné dvory.
8. Nevyhazuj nic na zem, každý odpad

někam patří.
9. Snaž se vyhazovat co nejméně.

10. Když si nevíš rady, zeptej se.
Na stránkách Zpravodaje vás budeme po-

stupně seznamovat s jednotlivými zásadami
„Odpadového desatera“. Čtenáři, kteří se
jím budou řídit, se za pár měsíců naučí
správně hospodařit s odpady. 

Začínáme první a druhou zásadou, které
by se daly označit společným přívlastkem -
přípravné.

1. Zjisti, kde máš „popelnice“
Na první pohled se tato zásada jeví jako

nesmysl - přece každý ví, že mu popelnice
stojí u domu. V tomto případě však máme na
mysli nejen tyto nádoby na směsný odpad,
ale všechna místa, kam občan může a má
odkládat svůj odpad z domácnosti:

a) popelnice a kontejnery na směsný
komunální odpad

Tyto odpadové nádoby dobře znáte a od-
pad do nich pravidelně vyhazujete. Pokud
jich však na jednom stanovišti stojí více,
všimněte si, komu je která z nich určena. Ty,
na kterých je nalepen žlutý štítek, jsou urče-
ny občanům, jejich objednatelem je statutární

město Ostrava. Nádoby s bílým štítkem si ob-
jednaly firmy, které sídlí v blízkosti vašeho
bydliště. Každý by měl tedy svůj odpad od-
kládat jen do „svých“ nádob. Pokud se vám
zdá, že vaše nádoby na odpad nestačí, dá se
změna jejich počtu nebo četnosti jejich vyvá-
žení vyřešit na Magistrátu města Ostravy,
Odboru komunálním a bytovém, tel.: 599 442
516, 599 443 032, 599 443 033, 599 443 414.

b) kontejnery na tříděný odpad (plasty
a sklo)

Pokud nestojí na stejném stanovišti jako
vaše běžné kontejnery či popelnice, najděte
si ty nejbližší v okolních ulicích, v místech,
kudy pravidelně chodíte (cestou k obchodu,
zastávce MHD apod.). Cesta k nim možná
trvá pár minut, ale zhruba jednou týdně tu
chvilku určitě najdete. 

(Pokračování na str. 2)

Letošní zima přišla pozdě, ale o to více si
to vynahradila krutými mrazy a přívaly sně-
hu. V zimě hrozí chřipka a různá nachlazení
a kašel. Těmito nemocemi bývají nejvíce
ohroženy naše děti, nevyjímaje ty nejmenší
v mateřinkách.

V mateřské škole Gen. Janka v Marián-
ských Horách na zdraví svých malých svě-
řenců myslely již dříve a zapojili se do pro-
gramu „Inhalace Vincentkou jako prevence
respiračních onemocnění“.

Dílem ze sponzorských darů a dílem 
z prostředků školy bylo zakoupeno 6 kusů
moderních ultrazvukových inhalátorů s pří-
slušenstvím a paní ředitelka Boháčová ab-
solvovala odborné zaškolení u dětského lé-
kaře. Problematiku dezinfekce a hygieny
pak konzultovala s hygieniky.

Z názvu programu vyplývá, že nejde 
o léčbu medikamenty, ale o prevenci, kdy je
využito blahodárných léčivých účinků pří-
rodní minerální vody.

Učitelky v čele s ředitelkou mateřské ško-

ly si našly v plném celodenním výchovném
programu místo, aby (podle zájmu rodičů)
mohlo 42 dětí inhalovat alespoň 1x týdně. 
S inhalacemi chodí dobrovolně pomáhat
maminka malého školáčka paní Slavíková,
která mi prozradila, že pozoruje, jak se dě-
tem pomalu uvolňují dýchací cesty a po-
stupně se zbavují nejen rýmy, ale i kašle.

A co na to paní ředitelka Boháčová?
„Časté rýmy a stále pokašlávající děti, 

alergie. Sledovali jsme, jak tyto zdravotní
problémy omezují děti v jejich aktivitách,
které k předškolnímu věku neodmyslitelně
patří - hrát si s kamarády, zpívat, tančit, učit
se poznávat… Chtěli jsme dát dětem něco
navíc a soudě podle ohlasu rodičů není naše
úsilí marné. Chceme-li dělat co nás baví,
musíme být hlavně zdraví,“ zaveršovala si
nakonec paní ředitelka.

Nezbývá než se připojit k vděčným rodi-
čům a celému kolektivu mateřské školy za
jejich úsilí zlepšit zdraví svých žáčků podě-
kovat. (TK)

O své zdraví pečují
již v mateřské škole

Krásné a pohodové
prožití svátků jara

- Velikonoc -
Vám přeje radnice

O koupání
Areál koupaliště Hulváky spravoval

Městský obvod Mariánské Hory a Hulvá-
ky od roku 1991. Teprve později bylo zjiš-
těno, že celý areál patří a vždy patřil stá-
tu a je to také uvedeno na listině vlastnic-
tví. Nyní jej spravuje Úřad pro zastupo-
vání státu ve věcech majetkových. Co te-
dy bude s koupalištěm Hulváky?

Nejprve se musí dořešit jeho majetkový
poměr - zda se jedná o majetek státu ne-
bo o historickou památku. Do budoucna
se počítá s tím, že koupaliště přejde do
majetku města Ostravy. Hlavní budova 
areálu je ve velmi špatném technickém
stavu a měla by být patrně zcela odstra-
něna. Již nyní má radnice k dispozici ně-
kolik studií, které řeší využití areálu 
k volnočasovým aktivitám občanů. Vedení
radnice má představu o polyfunkčním vy-
užití sportovního areálu. Záleží jen na
přístupu města, zda budoucí investici za-
řadí jako svou aktivitu nebo se spojí s pří-
padným investorem. V každém případě se
na koupališti Hulváky již koupat nebude-
te. Ale jistě jste již zaznamenali, že v pro-
storu sportovního areálu bývalé Nové hu-
ti za Domem kultury v Zábřehu se plánu-
je výstavba Aquaparku. Momentálně se
nachází ve stadiu projektové přípravy 
a stavět se má začít ještě letos. Pokud vše
půjde podle plánu, dokončen bude v čer-
vnu příštího roku. A tak se již o příštích
prázdninách budeme rekreovat v novém
Aquaparku. (TK)

Městská policie
Znám několik občanů Mariánských Hor 

a Hulvák a není jich více než počet prstů na
jedné ruce, kteří z principu nejsou spokojeni s
činností Městské policie a zatracují ji do pekel
horoucích. Těch, co o ní mluví s výhradami, je
daleko, daleko více. A právě jim jsou určeny
informace, které přednesl ředitel Městské po-
licie ing. Hulva na zasedání Zastupitelstva
města Ostravy dne 23. února tohoto roku. 

Místní služebna Městské policie v MH+H
má 28 strážníků. Takových služeben je v Os-
travě 15 a jim velí 5 spádových služeben. Ma-
riánské Hory a Hulváky patří pod spádovou
služebnu na Zámecké ulici v centru města.

V roce 2004 řešili ostravští městští stráž-
níci 158 594 přestupků, z toho 75 643 v blo-
kovém řízení a 6680 předali ke správnímu ří-
zení. Domluvou bylo vyřešeno 76 271 přípa-
dů. Pejskaři by měli vědět, že o ně se stráž-
níci zajímali celkem 11 501krát. Blokových
pokut rozdali 3948, což představuje částku
411 260 Kč, domluvou vyřešili 7389 případů
a ke správnímu řízení postoupili 164.

Městští strážníci mohou (i když ne v roz-
sahu České policie) zasáhnout do bezpeč-
nosti a plynulosti silničního provozu. V Os-
travě bylo v minulém roce zaregistrováno
167 749 vozidel, což je nárůst oproti před-
loňsku o téměř deset tisíc. Rovněž se o 1400
osob zvedl počet řidičů. Tomu stavu odpoví-
dá i počet řešených přestupků v oblasti do-
pravy. Bylo řešeno 93 094 přestupků, z toho
pokutou 56 782 (v celkové hodnotě 7 224
730 Kč), domluvou 31 045 a zbytek správ-
ním řízením.

(Pokračování na str. 2)
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Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostrava-
Mariánské Hory, tel. č. 596 626 277

❏ KADEŘNICTVÍ: pondělí až pátek od
8.00 do 16.00 hodin. Objednávky na tel. č.
596 626 277 nebo 608 720 503 sl. Veronika
Tichavská

❏ REHABILITACE: i nadále funguje
rehabilitace hrazená zdravotními pojišťov-
nami. Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 
596 626 202 u p. Koblovské

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

SENIOR KLUB:
5. dubna Fata morgana. Přednáška Mgr.

Samka s promítáním. Začátek ve 14.00 ho-
din.

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

Chodce rozeznáváme opatrné, štronzáky
a sebevrahy.

- Opatrný chodec je běžný typ. Předem
se rozlédne, spočítá si, kdy může bezpečně
vyrazit a přejde. Někteří dokonce na světel-
ných přechodech čekají, než se jim rozsvítí
zelené světlo „Jdi“.

- Štronzák přechází, ale jakmile vidí, tře-
ba v dálce, blížící se vozidlo, strne uprostřed
přechodu (štronzo). Zvláštním případem
jsou někteří starší chodci, kteří nejsou
schopni zastavit a s hrůzou v oku pokračují
v chůzi přímo před přijíždějící vozidlo.

- Sebevrazi se dělí na několik typů. Star-
ší sebevrazi vcházejí do vozovky kdykoli 
a kdekoli s pocitem bezpečí, vyjádřeným
myšlenkou „však mě vidí“. Bohužel, moto-
risté je často nevidí, nebo už na vzdálenost
dvou a méně metrů obtížně zastavují. Dal-

ším typem jsou chodci, považující značený
přechod za nedobytnou pevnost. Kráčejí po
něm pevným krokem nebojsů, a to i když je
přechod řízen světly a jim svítí červené svět-
lo „Stůj“. Jiní zase přecházejí, a když se blí-
ží vozidlo, začnou namísto štronza poskako-
vat sem a tam napříč jeho pohybu. V po-
slední době se vyskytují i pubertální sebe-
vražední běžci, kteří čekají na světelném
přechodu, dokud nedostanou auta zelený
signál „Volno“, a pak jim rychle přeběhnou
těsně před chladiči během jejich rozjezdu.
Zvláštním případem sebevrahů jsou chodci,
používající místo chodníků zásadně vozov-
ku. Na venkově zase chodci, kteří chodí 
v noci po silnici vpravo, zády k přijíždějí-
cím vozidlům, dva nebo více vedle sebe, 
v černém nebo tmavomodrém oblečení.

Přetištěno z Neviditelného psa

Chodci a pravidla silničního provozu

V této více méně nepravidelné rubrice vás
seznamujeme s obsahem dopisů, došlých na
radnici.

V poslední době nás velmi potěšil dopis
adresovaný přímo paní starostce. Za slova
díků a uznání děkujeme, neboť velmi málo
spokojených občanů si najde čas k napsání
pochvalného dopisu. 

Citujeme:
Vážená paní starostko,
v poslední době jsem musela vyřizovat

spoustu úředních věcí. Předčasný odchod do
důchodu, péče o částečně bezmocnou ma-
minku a jiné úřední záležitosti. Nesetkala

jsem se nikde s takovým přístupem, profesi-
onalitou, lidským a laskavým jednáním jako
na Vašem úřadu v Mariánských Horách.

Tímto bych chtěla poděkovat Vašim pra-
covnicím paní Kufové ze sociálního odboru,
paní Drobíkové z bytového odboru a paní
Havlíkové z ohlašovny za jejich přístup k li-
dem a vzornou práci. S takovým personálem
můžete být spokojena. Přeji Vám ve Vaší ne-
lehké práci mnoho úspěchů.

S pozdravem V. G.

Ještě jednou děkujeme a přejeme paní 
V. G. hodně štěstí! (Red.)

Z redakční pošty

Odpadové desatero aneb Naučte se
správně hospodařit s odpady

(Pokračování ze str. 1)
Botiček na kola automobilů bylo přimon-

továno 1696. Na statistikách dopravních
přestupků se podílejí i chodci a cyklisté. 
A tak chodci v roce 2004 zaplatili 85 280
pokut a cyklisté 1414 pokut. S domluvou
vyvázlo 5464 chodců a 1042 cyklistů.

Velká pozornost Městské policie je sou-
středěna na prevenci v oblasti zdraví, majet-
ku a vůbec všeho, co má zabezpečovat 
v rámci místních záležitostí veřejného po-
řádku. Besedujou na školách (551krát) o ne-
bezpečí konzumace alkoholu, o gamblerství
(tj. o hraní na automatech) a o toxikomanii.
Také o záškoláctví (bylo zjištěno 174 přípa-
dů).

V naší spádové oblasti (Zámecká) to bylo
39 případů.

Městská policie provádí také ranní dohled
nad školáky pod názvem „bezpečná trasa“.
Hlídá přechody přes frekventované cesty.

Existují i besedy pro seniory, neboť se ví,
že přílišná důvěřivost starších občanů bývá
zneužívána lumpy a darebáky.

Málo se ví, že Městská policie provádí
odchyt psů a jiných zvířat, která ohrožují ži-
vot, zdraví a majetek osob a která se potulu-

jí bez dozoru na veřejném prostranství, ve
veřejně přístupných objektech, v hromad-
ných dopravních prostředcích nebo ve spo-
lečných prostorách domů. Velkým problé-
mem je zvýšený výskyt toulavých koček. 
V rámci jejich přemnožení jsou na žádost
městského obvodu odchytávány, vykastro-
vány a následně vypuštěny zpět do původní
lokality. V roce 2004 bylo odchyceno 1182
psů a 136 koček. Jiných zvířat (ptáků, hadů,
morčat, ježků, srn a lišek) bylo 39.

Technický oddíl městské policie se mimo
jiné zabývá sběrem použitých jehel a injekč-
ních stříkaček, kterých bylo v uplynulém ro-
ce nalezeno 881. V Mariánských Horách na
náměstí, na křižovatce tř. 28. října s ulicí 
1. máje je umístěn kamerový monitorovací
systém, který přispívá ke zobrazení aktuální
situace a podle ní je okamžitě vyslána hlíd-
ka Městské policie. Pozorně jsem si vyslec-
hl zprávu o bezpečnostní situaci v Ostravě 
a udělal jsem si z ní tento závěr:

Pokud se nebudu dívat na městské stráž-
níky jako na své nepřátele, nebudu se cítit
ohrožen, neboť vím, že jejich snahou je, aby
v Ostravě bylo bezpečno.

Jiří Jezerský

(Pokračování ze str. 1)
Počet těchto kontejnerů každým rokem

roste, takže pokud je máte zatím poměrně
daleko, časem se pravděpodobně objeví 
i blíže vašemu bydlišti. Aktuální informace
o počtu a rozmístění kontejnerů na plasty 
a sklo zjistíte na bezplatné telefonní lince
800 178 532 (OZO Ostrava s.r.o.).

c) sběrné dvory (sběrny nebezpečného
a objemného odpadu)

Adresa a otvírací doba nejbližšího sběrné-
ho dvoru: Ostrava-Mariánské Hory, Ry-
bářská (areál firmy ORC group s.r.o.)

Po - Pá 8.00 - 16.00
So 9.00 - 12.00
Další informace na bezplatné telefonní

lince 800 100 699 nebo 800 159 238, inter-
netových stránkách www.ozoostrava.cz ne-
bo www.mmo.cz

d) velkoobjemové kontejnery
Tyto kontejnery, určené pro objemný od-

pad, nemají svá trvalá stanoviště. Bývají při-
stavovány minimálně 2x ročně na omezenou
dobu. Termíny a místa přistavení určuje 
a dává na vědomí úřad vašeho městského
obvodu.

e) výkupny druhotných surovin
Výkup druhotných surovin - hlavně papí-

ru, železa a barevných kovů - provádějí růz-
né firmy. V Mariánských Horách najdete na-
příklad výkupnu společnosti ORC group
s.r.o. na ulici Rybářské a v Hulvákách vý-
kupnu Gulka na ulici Plzeňské.

f) školy
Pokud máte dítě školou povinné (i mateř-

ské, střední a speciální školy), zjistěte, zda
je škola, kterou navštěvuje, zapojena do sou-
těže ve sběru papíru s názvem Papírová ško-
la. Školy se sídlem na území obvodu Mari-
ánské Hory a Hulváky zapojené do soutěže:
ZŠ Gen. Janka (průběžně na velmi dobrém
3. místě), ZvŠ Karasova, MŠ Matrosovova 
a obě MŠ U Dvoru.

g) lékárny
Zjistěte si, zda lékárna ve vašem okolí 

umožňuje odložit léky, kterým vypršela 
trvanlivost.

h) místa, která provádějí tzv. zpětný
odběr

Použité minerální oleje, pneumatiky, chla-
dicí zařízení, zářivky a výbojky, akumulátory,
baterie, elektrické domácí spotřebiče, elek-

trické a elektronické nástroje a hračky s elek-
tronickým zařízením mohou spotřebitelé vrá-
tit prodejci. Ten je ze zákona povinen zpětný
odběr zajistit. Zjistěte si tedy, jak je tomu 
v prodejnách, kde tyto výrobky kupujete.

2. Vytvoř si doma podmínky pro třídě-
ní odpadu.

Domácnost, která chce postupovat podle
našeho odpadového desatera, rozhodně ne-
vystačí s jedním odpadkovým košem. Kro-
mě toho běžného na směsný odpad budete
potřebovat ještě místo pro odkládání plastů 
a skla (postačí například použité plastové
tašky postavené do větší papírové krabice) 
a svázaných balíků starých novin a časopisů.
Na trhu se již vyskytují i speciálně členěné
odpadkové koše. Rozhodněte se tedy, který
způsob vyhovuje právě vašim bytovým pod-
mínkám. Všichni členové domácnosti by
měli dostat „školení“, co kam mají vyhodit.
Výhodné je i domluvit se, kdo se bude starat
o odnos tříděného odpadu.

Osvojte si zásady „Odpadového desatera“
- pomůžete svému městu ke kráse a čistotě!

Mgr. Vladimíra Karasová,
OZO Ostrava s.r.o.

Městská policie

Pokud máte zájem získat informace, prospěšné pro život seniorů a zdravotně po-
stižených, navštivte nás! Schůzky Koordinační rady seniorů a zdravotně postižených
města Ostravy se konají v kulturním zařízení Jízdárna, ulice Na Jízdárně 18 (za
Krajským úřadem) vždy od 9 do 11 hodin. Nejbližší se koná 25. dubna a do prázd-
nin se uskuteční ještě 23. května a 27. června. Nezůstávejte osamoceni a přijďte me-
zi nás! Ing. L. Pásek

Pozvánka
Koordinační centrum organizací seniorů

a zdravotně postižených Vás zve na Setká-
ní seniorů a zdravotně postižených s ing.
Miroslavem Kopečným, vedoucím odboru
regionálního rozvoje krajského úřadu. Be-

sedovat se bude o cestovním ruchu v kraji.
Setkání se uskuteční v úterý 12. dubna 
v 15.00 hodin v Klubu Atlantik na ulici Čs.
legií 7 v Ostravě.

Jako host vystouplí ing. Petráš, zástupce
cestovní kanceláře Vítkovice Tours.

Slezskoostravský hrad se zařadil mezi dominanty našeho města a akcemi, které
jsou konané v jeho prostorách, přispívá ke kulturnímu životu města. Pokud patříte
mezi jeho návštěvníky, pak si zapište, že v termínu od 1. do 3. dubna se otevírá no-
vé sezóně. Již v polovině května (14. a 15. 5.) zde můžete navštívit městskou pouť. 

(Red.)

Slezskoostravský hrad otevře své brány

Právě letos slaví AUTOCENTRUM
HULVÁKY patnáct let od svého založe-
ní. Tato nejdéle působící motoristická
firma v obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky je stálicí na automobilovém nebi 
a zároveň také celorepublikově nejús-
pěšnějším prodejcem nových vozů znač-
ky Chevrolet.

Firma AUTOCENTRUM HULVÁKY
začala působit jako dealer značky LADA 
a brzy dosáhla toho, že se vozy Lada staly
populární nejen u mnoha velkých podniků,
ale model Niva se stal zároveň nejprodáva-
nějším terénním vozidlem v ČR. Kvalita
importovaných automobilů bohužel nebyla
vždy stoprocentní; po krátké zkušenosti se
značkou Citroen začala firma prodávat au-
tomobily Daewoo vždy nabízející velmi
dobrý poměr ceny a užitné hodnoty. V roce
2002 se však automobilka Daewoo stala 
obětí Asijské finanční krize, poté byla od-
koupena nadnárodním koncernem a největ-
ším světovým výrobcem automobilů, spo-
lečností General Motors.

V nové prodejní síti budované pod zášti-
tou GM a generálního dovozce - společ-
nosti Opel C&S - zůstala společnost 
AUTOCENTRUM HULVÁKY jako jediná
z pouhých tří původních dealerů značky
Daewoo. Začátkem léta 2003 tak společně
s příchodem úspěšného modelu Kalos za-
čala nová éra, v níž se nejvíce daří právě
firmě z našeho obvodu.

Zatím poslední (spíše kosmetická) změ-
na loga prodávaných automobilů proběhla
v říjnu roku 2004; tentokrát nešlo o nic
dramatického, pouze v rámci nové prodej-
ní strategie koncernu General Motors jsou
vozy vyráběné společností GM Daewoo
Auto and Technology na všech Evrop-
ských trzích prodávány jako Chevrolet.

Po vyhodnocení prodejů za rok 2004 se
právě společnost AUTOCENTRUM HUL-
VÁKY stala absolutně nejúspěšnějším di-
stributorem nových vozů Chevrolet v celé
České republice a zároveň také prodejcem,
kterému se podařilo nejvíce překročit svůj
roční prodejní plán.

Při příležitosti tohoto jubilea nám maji-
tel společnosti AUTOCENTRUM HUL-
VÁKY pan Radan Kožušník poskytl krátký
rozhovor.

Pane Kožušníku, prozradíte nám, jak
se podnikatel z Hulvák stal nejlepším
prodejcem v celé republice?

Ten recept je jednoduchý: nejlepší cena,
nadstandardní služby a heslo „Zákazník je
vždy na prvním místě“. Všem klientům je
k dispozici naše non-stop infolinka, všech-
ny důležité informace najdou také na na-
šich nejčtenějších internetových stránkách
věnovaných značce Chevrolet. Nový auto-

mobil za nejlepší cenu Vám tak zdarma při-
vezeme až před dům, což nenabízí žádná
jiná firma.

Čím si myslíte, že má právě Vaše znač-
ka šanci zaujmout potenciální zákazní-
ky?

Je to samozřejmě v nemalé míře agre-
sivní cenová politika značky Chevrolet, dí-
ky které se standardem stává výbava, kte-
rou ostatní automobilky nabízejí pouze za
příplatek: nejlevnější automobil s klimati-
zací si tak u nás můžete koupit už za méně
než 200 000 Kč, téměř u všech vozů je sa-
mozřejmostí posilovač řízení, centrální za-
mykání nebo značkové autorádio. Důležité
také je, že se naše automobily lidem líbí:
design všech modelů mají „na svědomí“
světoznámí italští designéři jako jsou na-
příklad Giugiaro nebo Pininfarina. Pod ka-
potou pak naleznete nejmodernější motory
a technologie, které využívají i ostatní
značky koncernu General Motors: ať už se
jedná o Opel, Saab nebo Cadillac. A v ne-
poslední řadě je to i spolehlivost vozů
značky Chevrolet: jako jedna z mála auto-
mobilek poskytuje na všechny své produk-
ty standardní tříletou záruku.

Jak vidíte budoucnost automobilů
značky Chevrolet v České republice?

Rozhodně se na budoucnost a nové mo-
dely těšíme: každým dnem očekáváme 
uvedení třídveřového, sportovně laděného
modelu Kalos, jehož prodejní cena bude 
v základní výbavě atakovat hranici 200 000
Kč. Nedlouho poté k nám dorazí netrpělivě
očekávaný nástupce nejprodávanějšího 
z malých vozů: Matiz dostane modernější-
ho následovníka v podobě vozu Chevrolet
Spark, který si právě v těchto dnech odbý-
vá svou světovou premiéru na autosalonu 
v Ženevě. Velmi dobře se vyvíjejí také pro-

deje automobilů nižší střední třídy (kam
spadá například VW Golf nebo Opel Ast-
ra): celá rodina Lacetti - ať už se jedná 
o sportovní hatchback, reprezentativní se-
dan nebo prostorný rodinný kombík - svou
sílu zcela určitě teprve ukáže.

Prodáváte vozy Chevrolet i jinde než 
v našem obvodu?

Začátkem února letošního roku jsme
slavnostně otevřeli náš druhý autosalon 
s galerií ve Frýdku-Místku, který je v sou-
časnosti největším autosalonem značky
Chevrolet na Moravě. V dohledné době
chystáme také rozšíření stávajícího autosa-
lonu v Hulvákách, aby v něm byl dostatek
místa pro všechny atraktivní nové modely.
Do budoucna počítáme i s rozšířením na-
bídky osobních automobilů i o další znač-
ky koncernu General Motors.

Chystáte nějaké speciální akce a zvý-
hodnění pro občany našeho obvodu:
Mariánských Hor a Hulvák?

Samozřejmě si dobře uvědomuji, že to
byla v nemalé míře také podpora mých
spoluobčanů, která umožnila naší firmě
stát se tou nejlepší z nejlepších. Proto se
každý zákazník s trvalým pobytem v na-
šem obvodu může při objednání nového
vozu těšit na hodnotný balíček zabezpeče-
ní vozu (obsahující mj. i zámek zpátečky)
v hodnotě téměř 10 000 Kč, který obdrží ke
každému objednanému vozu zcela zdarma
- a myslím to upřímně.

Závěrem bych Vás chtěl všechny pozvat
do našeho autosalonu: přijďte se svézt, má-
me auto skutečně pro každého. Pro děti
značková elektrická autíčka značky Peg-
Perego, pro dospělé kompletní sortiment
nových automobilů Chevrolet a pro kutily
a zahrádkáře pak zahradní traktory a malo-
traktory české značky AGS…

AUTOCENTRUM HULVÁKY: 15 let s námi

Táňa Kantorková

Senioři, přijďte mezi nás!
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Upozorňujeme občany, že níže uve-
dení zaměstnanci ÚMOb Mariánské
Hory a Hulváky provádějí denně lega-
lizaci podpisů a vidimace listin:

Pondělí 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.
do 2 ks p. Skřinařová - přízemí, dv. č.

2 v době nepřítomnosti zastupuje p. Flod-
rová - přízemí, dv. č. 2a)

od 3 ks p. Muťková - 1. patro, dv. 
č. 20 (v době nepřítomnosti zastupuje 
p. Cágová - 1. patro, dv. č. 13)

Úterý 8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00 hod.
p. Flodrová - přízemí, dv. č. 2a
(v době nepřítomnosti zastupuje p. Kup-

číková - 1. patro, dv. č. 35A)
Středa 8.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hod.
do 2 ks p. Skřinařová - přízemí, dv. č.

2 (v době nepřítomnosti zastupuje p. Flod-
rová - přízemí, dv. č. 2a)

od 3 ks p. Cágová - 1. patro, dv. č. 13
(v době nepřítomnosti zastupuje p. Muť-

ková - 1. patro, dv. č. 20)
Čtvrtek 8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00 hod.
p. Kupčíková - 1. patro, dv. č. 35A
(v době nepřítomnosti zastupuje p. Flod-

rová - přízemí, dv. č. 2a)
Pátek 8.00 - 11.30, 12.30 - 14.00 hod.
p. Flodrová - přízemí, dv. č. 2a
(v době nepřítomnosti zastupuje p. Kup-

číková - 1. patro, dv. č. 35A)

Upozornění

provolba
5994xx xxx

Budova A - ul. Přemyslovců č. 63
5994xx xxx Jméno agenda dv. č.

59 210 Janáčková Liana, Ing. Arch. starostka městského obvodu 12
59 212 Jezerský Jiří, Ing. místostarosta 12
59 207 Pauček Miloš, Ing. tajemník úřadu 13a
59 211 Uhrová Pavla sekretariát starostky 12
59 225 Nováčková Marie sekretariát starostky 12
59 234 Kantorková Táňa, Mgr. tisková mluvčí 14
59 247 Gillová Julie, JUDr. právnička úřadu 35
59 200 Spojovatelka

Odbor organizační a vnitřních věcí
59 204 Výmolová Marcela vedoucí odboru 22
59 201 Burešová Georgína ústředna, rozmnožovna 19
59 248 Babková Jitka přestupky, ztráty a nálezy 34
59 208 Cágová Ilona ZMOb, RMOb, MTZ,

ověřování listin 13
59 222 Flodrová Hana obč. průkazy, cest. pasy, 

ověřování listin 2a
59 206 Havlíková Antonie evidence obyvatel 3
59 230 Kupčíková Karla podatelna, ústř. spis., 

úřední deska, ověřování listin 35a
59 248 Lišková Jana přestupky, ztráty a nálezy 34
59 257 Muťková Naďa správa majetku, 

ověřování listin 20
59 233 Pelikán Lukáš správce sítě 21
59 213 Skřinařová Marie matrika, žádost o výpis z RT, 

ověřování listin 2
59 230 Szymiczková Denisa kurýrka 35a
59 231 Šajtarová Anna pokladna 4
59 233 Venzl Antonín, Ing. správce sítě 21

Odbor výstavby, vodního hospodářství a zemědělství
59 219 Janík Zdeněk, Ing. vedoucí odboru 15
59 203 Dudová Ludmila stav. tech., ryb. lovec. lístky 16
59 203 Dušková Táňa stav. tech., stav. úřad Nová Ves 16
59 235 Fuciman Arnošt stavební technik 17
59 218 Halatková Kateřina sekretariát odboru 18
59 215 Janíková Jana stavební technik 10
59 215 Zágorská Petra stavební technik 10

Odbor sociálních věcí
59 226 Dubovská Zdeňka dáv. soc. péče - rod. s nezaop. dětmi 8
59 228 Hrušková Radka dáv. soc. péče - rod. s nezaop. dětmi 7
59 217 Jemelková Jitka soc. prac., soc. práv. ochrany dětí 1
59 229 Juřina Pavel, Mgr. soc. kurátor pro mládež 6
59 227 Lindovská Naděžda dáv. soc. péče - rod. s nezaop. dětmi 8
59 209 Maškaucanu Ludmila soc. prac., soc. práv. ochrany dětí 5
59 209 Měntielová Jana soc. prac., soc. práv. ochrany dětí 5
59 232 Poláková Anna soc. prac., soc. práv. ochrany dětí 1
59 228 Sestřenková Jindra dáv. soc. péče - rodiny s dětmi 7

Budova B - ul. Přemyslovců č. 61
Odbor finanční

59 246 Palarčíková Věra, Ing. vedoucí odboru 26
59 236 Adámková Alice evidence obec majetku 27
59 223 Bystrianská Jarmila kontrol. činnost, poplatky ze psů 25
59 224 Gavlasová Alena rozpočet 23
59 264 Miklovičová Jitka fakturace, styk s bankou 23a
59 223 Nováková Jarmila místní poplatky, výher. hrací přístroje 25
59 224 Telnarová Irena účetnictví 23
59 240 Vašutová Marie pronájem - nebytové prostory 24

Odbor místního hospodářství, dopravy a obchodu
59 239 Flisník Milan, Ing. vedoucí odboru 36
59 214 Mostýnová Margit zábory, veř. prostr., prokopávky 31
59 202 Sladečková Jaroslava investiční technik 32
59 237 Šamánková Dagmar životní prostředí 38
59 238 Šustková Hana zeleň, pohřebnictví, reklamy 33
59 244 Vávrová Lenka ekonomka, doprava 37

Odbor školství
59 243 Weinerová Renáta, Mgr. vedoucí odboru 28
59 242 Svobodová Marie, Ing. stavební a investiční technik 29
59 241 Dočkal Karel řidič, dozor osob odsouzených k OP 30
59 218 Zientek Martin, DiS.

Budova C - ul. Přemyslovců č. 65
59 258 Městská policie

599 414 271
Odbor sociálních věcí

59 261 Mücková Miluše vedoucí odboru 10
59 262 Choděrová Martina dávky nezaměstnaným 12
59 259 Jožaková Denisa dávky nezaměstnaným 9
59 256 Kočová Marcela, Ing. dáv. soc. péče o staré a postiž. občany 13
59 263 Kovalská Gabriela, DiS. sociální pracovnice 11
59 256 Kufová Miroslava, DiS. soc. prac. pro staré a postiž. občany 13
59 263 Mačugová Elen sociální pracovnice 11
59 263 Schofferová Eva, DiS. sociální pracovnice 11
59 260 Švrčková Dáša ekonomka odboru 10
59 262 Palmiová Eva soc. dáv. pro nezaměstnané 12

Odbor bytového hospodářství
59 220 Balusová Hana vedoucí odboru 101
59 250 Barnasíková Daniela bytový technik 106
59 249 Drobíková Jindřiška předpis nájemného a služeb 105
59 251 Gratza Alfons investiční technik 103a
59 250 Idesová Zuzana bytový technik 106
59 252 Kneblová Hana technik - provoz ÚT, výtahů 104
59 221 Slámová Marie bytová agenda 102
59 251 Stachová Dagmar technik služeb 103

Odbor majetkoprávní
59 253 Pavúková Jindřiška vedoucí odboru 108a
59 205 Blahut Václav vymáhaní dluhů 100
59 245 Demlová Daniela dluhy na nájemném 107
59 255 Gřesová Soňa pronájem pozemků 109
59 245 Hlistová Eva dluhy na nájemném 107
59 254 Kozelská Renáta, Ing. prodej bytů do osob. vlastnictví 108
59 254 Závadová Petra pozem., prodej nemovitostí 108

Níže uvedená tel. čísla zůstávají i nadále v platnosti. O jejich přečíslování budete včas in-
formováni.
596 634 808 Weiner Rudolf řidič, údržbář - dílna U Dvoru 1119
596 611 026 Křístková Zdeňka prádelna KMŠ, U Dvoru 22
596 626 277 Tokařová Dagmar Pečovatelská služba - Novoveská 14
596 627 904 Ryboňová Taťjana Pečovatelská služba - Šimáčkova 27
596 626 202 Koblovská Šárka Gerifit - Novoveská 14

Voláte radnici?

Bývalí hráči, dnes již bohužel neexistují-
cího fotbalového oddílu TJ Baník Šverma
Mariánské Hory, se znovu sešli u fotbalové-
ho míče. Dne 29. 1. 2005 si uspořádali fot-
balový turnaj v tělocvičně ZŠ Gen. Janka.
Za účasti takřka tří fotbalových generací se
na „place“ rozehrály lité boje, při nichž ne-
chybělo nic co k fotbalu patří. Snad těm
starším z nás chyběl nějaký ten krok či kro-
ků několik k míči a tělocvična se s přibýva-
jícím časem nějak zvětšovala. Po ukončení
turnaje pokračovala dále fotbalová „besíd-
ka“ u Toniho, kde se fotbalové akce dohrá-
valy a hlavně vzpomínalo, jak to vlastně by-
lo v tom a v tom zápase před x lety a jak ten
zápas mohl dopadnout kdyby. Všichni fot-
balisté to po zápase znají. Ví jak to měli hrát
a jak by to se soupeřem dopadlo „kdyby…“
a po dalším pivku navrch jsme neporazitel-
ní. Nejdůležitější však bylo, že setkání spl-

nilo účel, všichni byli spokojeni, fotbal zase
jednou vyhrál a bez „kapříků“.

Jen pro oživení paměti, hlavně místních
fotbalových fandů chceme připomenout, že
TJ Baník Šverma Mar. Hory vybojoval v se-
zóně 1990 - 1991 Slezskou fotbalovou župu,
což je pátá nejvyšší soutěž u nás a hrál ji tři
sezóny. Zásadní a charakteristické pro náš
oddíl kopané bylo, že fotbalový vzestup 
(v sezóně 1979 - 1980 postup do 1.B tř.), byl
postaven díky práci s mládeží pouze na
vlastních odchovancích. Vždyť v té době
fungovala v oddílu tři družstva žáků, dvě
družstva dorostu a tým rezervy, složený 
z mladých hráčů. Když připočteme zápasy
interligy Dolu J. Šverma, máme výčet fotba-
lových aktivit bývalého mariánskohorského
fotbalu završen, zkrátka plné hřiště od pon-
dělí do neděle. Běžte se podívat na hřiště
místního Sokola dnes - škoda.

Ladislav Stolař&Kamil Taube

Fotbal v Mariánských Horách opět ožil

DOVOLENÁ, REGION, DOMOV - to
jsou názvy tří výstav, které se budou konat
ve dnech 7. až 10. dubna 2005 na ostravské
Černé louce. Stejně jako v minulých letech
se v Ostravě očekává účast stovek odborní-
ků na cestovní ruch, ale i tisíce návštěvníků
z řad široké veřejnosti, kteří na jednom mís-
tě získají přehled o nabídkách cestovních
kanceláří, možnostech turismu v tomto regi-
onu i v regionech Polska a Slovenska.

Na své si ale přijdou i ti, kteří netouží po
cestování. Výstava DOMOV se zaměřením
na bydlení, zahradu, zábavu a životní styl
může určitě být pro každého inspirující.
Součástí a příjemnou novinkou této výstavy
bude Festival esoteriky…

Dubnové výstavy a veškeré dění v těchto
dnech v Ostravě bude ve znamení prohlubu-
jících se česko-polských kontaktů ve všech
oblastech života. Ve stejném termínu - 7. až
10. dubna se na Slezskoostravském hradě
bude konat Jarmark polských firem, na kte-
rém se představí se svými výrobky řemesl-
níci a drobní výrobci (nebudou chybět šper-
ky z jantaru, ale také uzeniny a pirohy…),
na podiích vystoupí folklorní soubory a dal-
ší účinkující zastupující jednotlivé regiony
polského Slezska.

Součástí odborného doprovodného pro-
gramu výstav bude konference destinačního
managementu, Polský den a Setkání part-
nerských měst a obcí. P. Pastor

Duben bude v Ostravě patřit 
cestovnímu ruchu, zábavě a poznávání

Bližší informace o výstavách:
Dovolená, Region - Ing. Ludmila Placová, tel. 596 167 119, placova.ludmila@cerna-louka.cz
Domov 2005 - Dita Liliková, tel. 596 167 124, lilikova@cerna-louka.cz

Rehabilitace
na Novoveské ulici
V prostorách DPS na Novoveské ulici 14

se nachází rehabilitační oddělení. Slouží ne-
jen obyvatelům domu, ale všem občanům
našeho obvodu a města.

Rehabilitační oddělení nabízí léčebnou re-
habilitaci - například školu zad, měkké tech-
niky či nácvik stoje, chůze a rovnováhy. Pro-
vádí se zde i fyzikální terapie a sice konkrét-
ně termoterapie, elektroterapie a terapie ultra-
zvukem. Novinkou je magnetoterapie. Reha-
bilitaci vede erudovaný fyzioterapeut 
a jednou týdně je přítomna i odborná lékařka.

Potěšující je skutečnost, že zařízení je
smluvním partnerem všech zdravotních po-
jišťoven a tak jsou veškeré rehabilitace hra-
zeny pojišťovnou. Potřebujete pouze řádný
předpis od lékaře. Na jaké indikace můžete
mít předepsány rehabilitace? Například po
úrazech a zlomeninách, po operacích páteře
a kloubů, u skoliózy, u ostruh patní kosti, 
u otoků a oběhových poruch, u keloidních
jizev, u osteoporózy, při bolestech šlacho-
vých úponů a periferní parézy.

A nejzajímavější informace na závěr: če-
kací lhůta na rehabilitaci nepřesáhne jeden
týden. Po domluvě s fyzioterapeutem může-
te rehabilitovat nejen ráno v 7 hodin, ale 
v odpoledních či večerních hodinách. Zkrát-
ka, jak se vám to bude hodit. Stačí se objed-
nat na telefonním čísle 596 626 202 u paní
Koblovské. (TK)

Nejenom ve světoznámém Riu de Janeiru se lidé tento den veselili v pestrém maškar-
ním reji. Také děti z mateřské školy na Zelené ulici v Ostravě-Mariánských Horách, mě-
ly 7. 2. 2005 svůj „VELKÝ DEN“. Jejich KARNEVAL nebyl sice tak bujarý, ale přesto
se na něho děti těšily a připravovaly již mnoho dní předem. A tak se v kulturním stře-
disku „Na Jízdárně“ sešly se svým oblíbeným klaunem Hopsalínem ne kluci 
a holčičky, ale princezny, králové, rytíři, kočičky i myšky, Pipi Punčochatá 
a jiné rozličné postavičky z našeho i pohádkového světa. A že tam bylo opravdu veselo,
není myslím nutno podotýkat. Můžeme tedy s radostí konstatovat, že i letos, tak jako pře-
dešlé roky se náš KARNEVAL opět vydařil.

Kolektiv MŠ

Duben v Domě
dětí a mládeže

Oddělení estetiky
30. 4. Výlet na Dětský ranč Hlučín 

aneb „Svět ze hřbetu koně“. Program: stá-
je, koně, sedla, ržání a seno… Sraz 
u DDM Korunní v 8.30 hod. Přihlášky na
vrátnici DDM a potvrzení účasti do 20. 4.

2. 4. a 16. 4. Příprava k talentovým
zkouškám - kresba podle modelu.

Stanice mladých turistů
Přebor ostravské mládeže ve střelbě

ze vzduchové pušky. Místo konání: Stani-
ce turistů při DDM Ostrava-Mar. Hory.
Kdy: 18. 3. pátek - od 9.00 do 13.00 hod.,
4. 4. pondělí - od 11.00 do 16.00 hod., 9. 4.
sobota - od 9.00 hod.

Potvrzení účasti do 17. 3. Informace na
tel.: 603 362 927. Startovné 15 Kč. Kate-
gorie: 8 - 9 let, 10 - 12 let, 13 - 14 let, 
15 - 18 let.

Dramacentrum - Dividlo
Každé pondělí, úterý a ve středu pravi-

delné zkoušky jednotlivých skupin Dividla
1. - 2. dubna 2005, v sále DDM na Ko-

runní: soutěžní postupová městská přehlíd-
ka dětských divadelních a loutkářských
souborů "Dětská scéna 2005". 

9. dubna 2005 - DPB v Jeseníku: Di-
vadelní Žatva - Jeseník. Účastní se členové
souboru DIVIDLO a další hosté.

14. - 17. dubna 2005, v sále DDM na
Korunní: soutěžní postupová městská pře-
hlídka dětských divadelních a loutkářských
souborů, krajská přehlídka dětské recitace
„Dětská scéna 2005“.

21. dubna 2005 od 9.00 hodin - diva-
delní sál DDM Korunní: divadelní předsta-
vení v anglickém jazyce…

E-mail: dividlo.ostrava@seznam.cz
HLUBINA:
9. dubna 2005 - Divadlo loutek Ostrava:

II. kolo soutěže „Zpěváček 2005“, ve spo-
lupráci s FOSO a LK Ostrava.

30. dubna 2005 - DKMO:
Přehlídka dětských folklórních souborů,

ve spolupráci s FOSO a LK Ostrava.
DIVIDLO - všechny skupiny divadelní-

ho souboru přibírají své členy.
DRAMATICKÁ VÝCHOVA - lekce

DV pro žáky ZŠ a SŠ každý den dopoled-
ne.

HOPSÁLEK - cvičení s balony pro děti
od 3 let - každou středu od 14.00 do 15.00
hod.

BODYSTYLING - každé úterý a čtvrtek
od 18.00 do 19.00 hod.

Ve vyzdobené knihovně na Fifejdách se
konal 23. února 2005 karneval v rámci pro-
jektu "Pohádkový rok H. Ch. Andersena.
Děti v kostýmech z pohádek H. Ch. Ander-
sena se vydaly na dlouhou a nebezpečnou
pouť do Ledového království přes květino-
vou zahradu, les plný loupežníků i králov-
ství chytré princezny. 

Za nejvtipnější a nejoriginálnější kostým
byla vyhlášená maska "Létající kufr". 

Knihovna na Daliborově 9, Ostrava-
Mariánské Hory

Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Znáte naši  ZOO? 7.  4.  2005 v 10 hodin

zvou pracovníci knihovny všechny zájemce
do Čítárny u čerta na pořad „Poznejme os-
travskou zoologickou zahradu“. Pracovní-
ci ostravské ZOO budou vyprávět o její his-
torii i současnosti a nezapomenou ani při-
nést malé překvapení. 

V pátek  8. 4. 13 - 16 hodin si v tvůrčí
dílně mohou děti vyrobit zvířátka z plyše,
papíru a modelíny.

V pátek 22. 4. od 13.00 - 16.00 hod.: Po-
hádky z kufru - tvůrčí dílnu, při které děti
různými technikami ozdobí  pohádkový
kufr. H. Ch. Andersena.

V pátek 29. 4. od 15.30 - 16.00 hod. -
Čtení při svíčkách - čtení pohádky Létající

kufr, videoukázka z pohádky Pasáček vepřů,
prohlídka výstavky dětmi vyrobených hu-
debních nástrojů a určování jejich názvů.  

Knihovna na sídlišti Fifejdy, J. Trnky 10
Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Ve čtvrtek 14. 4. od 13 - 17 hodin Po-

hádky z kufru -  tvůrčí dílnu, děti budou
vyrábět loutky podle postaviček z pohádek
H. Ch. Andersena.

Ve středu 27. 4. od 14.30 - 15.30 hodin
Kufr plný příběhů - na programu bude
loutkové divadlo pro děti  hrané v kufru. Na
mladé čtenáře čekají méně známé pohádky 

H. Ch. Andersena. 
Oddělení pro dospělé:
Dne 26. dubna se v 17 hodin uskuteční

malá módní přehlídka ucelené kolekce „ET-
NO 2005“, která je inspirovaná tradičními
oděvy různých etnických kultur v moderním
pojetí 21. století. O dobrou Show se vám po-
starají studenti Lidové konzervatoře Ostrava
obor Textilní výtvarnictví a Umělecké foto-
grafie Alena Skupinová, Jana Slováčková 
a Sebastian Maj.

Tato přehlídka bude spojená s výstavou 
uměleckých fotografií předvedených mode-
lů, která potrvá od 26. dubna do 6. května. 

Zaměstnanci knihovny

Knihovna - knihy - čtenář

7. února - karneval nejen v Riu!

■ Turnaj ve stolním tenise SENÁTOR CUP Liany Janáčkové pro neregistrované hráče.
Místo konání: restaurace Dělnický dům, Ostrava-Mariánské Hory. Hraje se na 9 kol vždy
2. víkend v měsíci (sobota - neděle), začátek 9. a 10. dubna 2005. Celkový vítěz obdrží pu-
tovní pohár a 10 000 Kč. Přihlášky a informace - p. Simon Franek, tel. 608 846 608.

V souvislosti se změnou tel. čísel, lze
jednotlivé zaměstnance ÚMOb Marián-
ské Hory a Hulváky s účinností od 
1. dubna 2005 volat přímo na jejich tel.
klapku. I nadále však zůstává možnost
spojování tel. hovorů přes spojovatelku.

Od 1. 4. 2005 mohou občané volat na
ÚMOb dle níže uvedeného telefonního
seznamu.

Spojovatelka 599 459 102
599 459 103 
599 459 104
599 459 105 
599 459 106
599 459 107
599 259 200

Fax, spojovatelka 599 459 298
Fax, sekretariát 599 459 299
Fax, majetkopráv. 599 459 254
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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

DP  DANEX-PLAST
Prodej materiálů

VODA, TOPENÍ, PLYN
NABÍZÍME NOVINKU:
dovozovou keramiku

DEGER
a sprchové, vanové kouty

SANPLAST
za velice zajímavé ceny.

Informujte se
laskavě v naší prodejně

OSTRAVA Mar. Hory,
Novoveská 7

Po - Pá: 7 - 17, So 8 - 12
Tel/fax: 596 624 358

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 place-
nou inzerci na této straně na-
šeho Zpravodaje, kontaktujte
naši redakci - Táňu Kantorko-
vou na radničním telefonním
čísle 599 459 102-107. Cena
inzerátu je dle velikosti - 
10 Kč za 1 cm2. red.

Renomovaná banka
přijme externí

finanční poradce

Možnost přidělení
klientského kmene.

♦
Uvítáme i spolupráci
firem (makléř. spol., 

RK, stav. firmy…)
♦

Informace na tel. čísle:
603 862 908

tř. 28. října 253, O.-Mariánské Hory (Zátiší)

Využijte 40% slev na skla v období
od 14. 3. do 29. 4. 2005

Přijďte si vybrat ze široké nabídky
veškerého sortimentu optiky

Telefon: 596 612 250

Oční optika EURO OPTIK

OPRAVNA OBUVI, TAŠEK, KOŽENÝCH ODĚVŮ, DEŠTNÍKŮ,
VÝMĚNA ZIPŮ U VEŠKERÝCH ODĚVŮ

Rodinné finanční poradenství

Kde nás najdete?
Gen. Hrušky 23 (žlutý věžák naproti Baumaxu)

Ostrava-Mariánské Hory
Telefon: 596 616 097

Otevírací doba: Po, Út a Čt 9.00 - 12.00 a 14.00 - 16.00 hodin
Telefonická dohoda možná

JEEV Novotní - Služby pro Vás

Vhodné i pro začátečníky
Zdravá relaxace. Účinné formování partií celého těla

Každý pátek (od 4. 3.) v 19 hodin, 
tělocvična na ZŠ Gen. Janka 1208, Mariánské Hory

Podložku a dobrou náladu s sebou!

Těší se na Vás Adéla Nováková
mobil: 603 324 404, telefon: 596 743 232

Vstupné: 40 Kč, předplatné 5 lekcí: 150 Kč

CVIČENÍ PRO ŽENY


