
● Beseda se známým spisovatelem.
Nestává se často, že se člověk může o-
sobně setkat s autorem své oblíbené kni-
hy. Tuto šanci mají všichni čtenáři knih
známého spisovatele a lékaře Jana Ci-
mického.

Ve čtvrtek 16. června v 17.00 hodin
se s ním můžete setkat a pobesedovat 
v knihovně na ulici J. Trnky na sídlišti
Fifejdy. Pokud jste si jeho knihy dopo-
sud pouze půjčovali, můžete si přímo na
místě některou z nich zakoupit a nechat
podepsat.

Věřím, že setkání se spisovatelem bu-
de pro čtenáře naší knihovny milé a pří-
jemné. (TK)
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NENECHTE SI UJÍT!

● Pozvánka na koncert. V pondělí
16. května se konal první z řady Koncer-
tů pro potěšení v obřadní síni naší radni-
ce. Červnový KONCERT PRO PO-
TĚŠENÍ se uskuteční opět v pondělí 
a to 13. června v 16.00 hodin v obřadní
síni mariánskohorské radnice. Pro vaši
radost zahrají a zazpívají žáci a učitelé
Základní umělecké školy E. Marhuly 
v Mariánských Horách. Zveme všechny
občany na koncert plný pohodových me-
lodií a zážitků. Vstup je zdarma. 

● Setkání starostek České republi-
ky se koná každoročně v Ostravě-Mari-
ánských Horách. Letošní již XIV. Setká-
ní starostek se bude konat v termínu od
14. do 19. června 2005. Po celý měsíc
květen pečlivě připravujeme program 
a zajišťujeme vše organizačně tak, aby
celá akce dopadla na výbornou. O jejím
průběhu vás budeme informovat v příš-
tím vydání. 

● Platnost občanských průkazů.
Připomínáme, že občanské průkazy bez
strojově čitelné zóny je nutno si vymě-
nit za nové. Týká se to občanských
průkazů vydaných do 31. 12. 1994
majících konec platnosti dne 31. 12.
2005. V těchto průkazech je vyznačena
doba platnosti „bez omezení“ nebo
„platnost prodloužena bez omezení“.
Doporučujeme žádat o výměnu tohoto
průkazu v průběhu celého roku. Přede-
jdete tak dlouhému čekání v posledních
měsících roku. Nový občanský průkaz
vám bude vystaven do 30 dnů od podání
žádosti. Žádosti jsou přijímány v budově
radnice na ulici Přemyslovců 63, v pří-
zemí, kancelář č. 2a.

● Nabízíme seniorům. V Domě s pe-
čovatelskou službou na Horymírově ulici
v Ostravě-Zábřehu je volný byt o veli-
kosti 0+1. Případní zájemci se mohou in-
formovat na sociálním odboru naší rad-
nice u ing. Kočové, popřípadě telefonic-
ky na telefonním čísle 599 459 256.

● Pozvánka na zasedání zastupitel-
stva. Zasedání Obvodního zastupitelstva
Mariánské Hory a Hulváky se uskuteční
27. června 2005 od 14.00 hodin v zase-
dací místnosti radnice na ulici Přemy-
slovců 63. Zasedání je veřejné a podívat
se můžete přijít i vy. (Red.)

KRÁTCE Z RADNICE

ČTĚTE UVNITŘ LISTU:

Rekonstrukce
veřejného osvětlení
- oblast Novoveská
Od konce dubna 2005 se provádí rekon-

strukce veřejného osvětlení na ulici Novove-
ské až po kruhový objezd u Kauflandu, na 
ulici Náprstkova, Solidarity, Kubelíkova, 
a části ulice Vršovců od ulice S. Tůmy po
DPS na Novoveské ulici. Rekonstrukce se
provádí i u veřejného osvětlení naproti do-
mu na Vršovců 4 - krátká větev. 

Rekonstrukci provádí firma JOBO a in-
vestorem je Magistrát města Ostravy. Jejím
cílem je výměna sloupů veřejného osvětlení
včetně modernizace svítidel. Rekonstrukce
veřejného osvětlení v uvedených oblastech
by mělo být ukončeno 25. července 2005. 

(TK)

ve stolním tenise se konalo v sobotu 
14. května 2005 v restauraci Dělnický dům
v Mariánských Horách.

Turnaj zahájila a ceny prvním šesti hrá-
čům osobně předala senátorka Liana Janáč-
ková.

Další kolo turnaje se uskuteční v sobotu
11. června 2005 od 8.30 hodin. Startovné či-
ní 120 Kč, občerstvení a ceny jsou zajištěny.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
sponzorům turnaje, kterými jsou tyto firmy:
Therm spol.s r.o., řeznictví Milan Gebauer 
a Jiří Jurča - stavby a rekonstrukce.

(Pořadatelé)

II. kolo
Senátor cupu

Ve středu 1. června se na Stojanově ná-
městí před kostelem v Mariánských Horách
od 15.00 do 17.00 hodin uskuteční Dětský
den. Pořádá jej pro všechny děti obvodu
Dům dětí a mládeže v Mariánských Horách.
Jak nám sdělila jeho ředitelka Jana Secová,
děti se mohou těšit na opravdu pestrý pro-
gram. Budou moci soutěžit, hrát florbal, dív-
ky se seznámí s líčením a kosmetikou a ne-
bude chybět celá řada dalších akcí včetně
soutěže o maxi pizzu. Přijďte si zahrát a po-
bavit se a můžete si s sebou vzít i své rodi-
če. V případě nepříznivého počasí se pro-
gram bude konat v tělocvičně Domu dětí 
a mládeže na Korunní ulici. (TK)

Dětský den

Děti jsou vnímavými pozorovateli a pro-
jevují snahu napravovat křivdy a nepravosti,
které vidí kolem sebe. Této přirozené dětské
vlastnosti chce využít městská policie a pro-
to by je ráda zapojila do akce Mladý 
ochránce veřejného pořádku, která bude za-
hájena v září letošního roku. Do akce se mů-
že zapojit každá základní škola na území
města Ostravy a mladým ochráncem pořád-
ku se stává každý žák svým příkladným jed-
náním. Může se jednat například o to, že po-
může přečíst staršímu jízdní řád, že oznámí
učiteli, že někdo ubližuje mladšímu spolu-
žákovi, že zavolá na linku 156 při nálezu in-
jekční stříkačky apod. V rámci besed, které
na školách pravidelně provádějí strážnice
městské policie, jsou pravidla akce dětem
pravidelně vysvětlována. Na konci školního
roku bude Městskou policií Ostrava zorgani-
zováno setkání, na něž budou vyhodnoceny
všechny příkladné činy mladých ochránců 
a děti budou za svou snahu odměněny cena-
mi.

Součástí této akce je soutěž o maskota
Městské policie Ostrava, která již byla zahá-
jena. Do soutěže se může přihlásit každá ze
základních škol. Děti mohou namalovat, jak
by měl podle jejich představ vypadat maskot
městské policie. Vedení školy vybere pět
nejlepších obrázků do 15. června 2005. 
Z návrhů bude vybráno pět nejlepších, nejo-
riginálnějších a nejpřesněji charakterizují-
cích práci městské policie. Autorům pěti ví-
tězných návrhů bude předána věcná cena 
a čeká je i malé překvapení.

Držme dětem z našeho obvodu palce, ať
jsou mezi oceněnými i ony. (TK)

Děti mohou pomáhat
městské policii

Upozorňujeme rodiče,
aby dohlédli na své děti, aby si nehrály
míčové hry na nových travnatých plo-
chách na sídlišti Fifejdy I. Jsou to plo-
chy určené pouze k odpočinku. Rovněž
připomínáme, že dětské prvky zde 
umístěné jsou určeny pouze dětem do
12 let věku. Věříme, že i vám se nové
prostředí líbí a že si nepřejete jeho zni-
čení. Děkujeme. 

Radnice

Existuje teorie, že lidé se dají kultivo-
vat a snad i vychovávat tím, že se jim
budou předkládat jen a jen pěkné vě-

ci. Ví se, že to pro své potomky dělají po-
řádkumilovní rodiče a chytří učitelé. Říkají
jim, co se má a co ne. Co je hezké a co 
ošklivé. Oficiálně se tomu říká výchova 
v rodině. Radnice moc velký prostor k „vý-
chově“ nemá. Jsem přesvědčen, že ani není
od toho, aby poučovala a moralizovala a aby
neustále něco zakazovala ba i přikazovala.
Pravda však je, že vytvořením hezkého pro-
středí může radnice navodit příjemnou krás-
nou atmosféru. Může jít příkladem a vyrobit
„něco“, co se bude lidem líbit. Zároveň však
musí doufat, že občané si to NĚCO nezde-
vastují, nezničí, nepoškodí, nezasviní a ne-
rozkradou. Umí radnice to NĚCO ochránit?

Nejdříve si řekněme, kdo je to radnice?
Starostka, její zástupce, úředníci. Asi je ne-
bude nikdo podezřívat z toho, že chodí třeba
po večerech roznášet odpadky po Fifejdách,

vytrhávat keříky, lámat stromy a ničit prů-
lezky. Tak proč je tam tolik nepořádku? Pro-
tože tam u každé lavičky nestojí policista?
Nebo proto, že rodiče adolescentů je doma
nepoučí o tom, že pěkné prostředí je třeba
pěstovat a chránit? Jak si to má ten uřvaný
ničitel srovnat v hlavě, když jeho maminka

běžně sype domácí odpad z okna? Má rad-
nice přestat zvelebovat parky, domy a ulice,
když se najde dost těch, co vše zničí? Má
neustále a pořád žádat městskou policii, aby
hlídkovala tam a zase tam? Je pravda, že
radnice to dělala, dělá a bude dělat. Že spe-
cifikuje nová a nová místa pro pochůzky
strážníků. Nepořádníci jsou však v předstihu
a tak se hraje hra, že občan se spravedlivě
naštve, volá na radnici (měl by volat 156) 
a požaduje nápravu. Radnice požádá ředitel-
ství Městské policie o jiný pochůzkový re-
žim strážníků a druhý den se situace opaku-
je. Nestačilo by, aby se odpadky dávaly do
košů a vaše děti dostaly doma lekci, co mo-
hou a co ne? Předcházet by tomu měl samo-
zřejmý zářný příklad. 

Jiří Jezerský

Estetická
výchova

která se uskuteční 
v úterý 14. června
2005 od 14.00 hodin 
v Harmony club Hote-
lu v Ostravě-Marián-
ských Horách.

Tématické bloky
konference:

1) Úskalí Evropské
ústavy a vývoj EU 
v globální ekonomice 
s důrazem na pozici
ČR

2) Aktuální stav
čerpání peněz ze
strukturálních fondů
EU a perspektivy fi-
nancování na léta
2007-2013

3) Nové cesty odd-
lužení obcí včetně
právních aspektů

Konferenci pořádají
Ing. Jana Bobošíko-

vá, poslankyně Evrop-
ského parlamentu

Ing. arch. Liana Ja-
náčková, senátorka
Parlamentu České re-
publiky

Hnutí Nezávislí

V případě zájmu vás prosíme o potvrzení účasti na telefonu  602 850 581 nebo na e-mailu p.uhrova@quick.cz (Pavla Uhrová, asi-
stentka senátorky Ing. arch. Liany Janáčkové)

DOVOLUJEME SI VÁS TÍMTO POZVAT NA KONFERENCI

Evropská Unie - Ráj nebo tvrdý ring?

Náš městský obvod slavil 60. výročí 
osvobození Ostravy v pátek 29. dubna.
Dopoledne se u příležitosti nově otevře-
ných schodů a rampy pro vozíčkáře na uli-
ci Vršovců konal pro žáky našich základ-
ních škol Mariánskohorský běh k výročí o-
svobození. Zahájila jej osobně starostka
obvodu Liana Janáčková a několika věta-
mi připomněla našim dětem dobu před 60
lety. Samotný závod byl pak velmi napína-

vý a závodníky podporovali jejich spolu-
žáci slovně ale i vlastnoručně vyrobenými
plakáty. Ti nejrychlejší si pak odnesli ne-
jen diplom, ale i tričko, které závodníkům
věnovala firma Dalkia.

Po ukončení závodu se konaly pietní ak-
ty s kladením květin u všech mariánsko-
horských památníků. Ty byly u této příle-
žitosti opraveny a vyčištěny. Těchto aktů
se zúčastnila celá řada našich občanů, kte-

ří přišli vzdát hold těm, kteří padli pro na-
ši svobodu.

Odpoledne byly oslavy završeny Mari-
ánskohorským během k výročí osvobození
pro dospělé. Konal se od 16.00 hodin na
stejném místě. Pouze závodníků bylo mé-
ně. Paní starostka však měla zajímavý ná-
pad: udělat z této akce tradici. Možná si te-
dy naši dospělí pro vitamíny doběhnou za
rok. (TK)

Oslavy 60. výročí osvobození v našem obvodu

Mariánské Hory a Hulváky
jsou klidným místem

■

Odpadové desatero
(3. část)



Jistě jste si všimli, že policisté Policie
České republiky jsou vídat na pěších po-
chůzkách v ulicích. Donedávna jezdili pou-
ze autem. Co je důvodem této příjemné
změny? To už byla úvodní otázka na mjr.
JUDr. Miroslava Kelnara, vedoucího Ob-
vodního oddělení policie České republiky. 

„Naši policisté v letošním roce v rámci
zkvalitnění výkonu služby a přiblížení se
občanům začali využívat v co největší míře
pěšího výkonu služby. Přistoupili jsme k to-
muto kroku ve snaze o zkvalitnění práce po-
licie a především ve snaze zlepšit komuni-
kaci s občany. Při chůzi si tak mohou lépe
všímat problematických situací na úseku ve-
řejného pořádku, mohou více komunikovat 
s občany a ti jim mohou sdělit své problémy
přímo na ulici a nemusí telefonovat nebo
chodit k nám na oddělení. Už teď se nám ta-
to změna osvědčuje, občané opravdu naše

policisty zastavují a sdělují jim své připo-
mínky.“

Ale pokud občan policistu nepotká 
a potřebuje ho akutně přivolat? Kam mů-
že volat? 

„V Ostravě existuje systém Centra tísňo-
vého volání, kde spolu úzce spolupracují po-
licejní složky, hasičský záchranný sbor 
a zdravotnická zařízení. Stačí zavolat na lin-
ku tísňového volání PČR 158 nebo Měst-
ské policie 156. Občané Mariánských Hor 
a Hulvák mohou svůj problém urychleně ře-
šit také na telefonních číslech 596 623 333
nebo 596 624 033. To je linka dozorčího ob-
vodního oddělení PČR Mariánské Hory, kte-
rý může okamžitě na jakékoli místo obvodu
vyslat motohlídku či pěší hlídku k řešení ja-
kéhokoli problému.“

Pane majore, je parkování u Kauflan-
du a Skonta bezpečné?

„Při parkování u Kauflandu a Skonta ne-
jsou žádné problémy, které by bylo nutno 
ošetřit nějakým zvláštním dopravním řeše-
ním. Pokud máte na mysli problém vykrá-
dání zaparkovaných vozidel, musím konsta-
tovat, že došlo ke značnému snížení oproti
minulým letům. V letošním roce byla vykra-
dena pouze tři vozidla. Dá se to vysvětlit ta-
ké tím, že dlouhodobá osvěta zapůsobila 
a lidé už ve svých autech nenechávají žádné
věci, které zloděje vyloženě lákaly.“

Jsou v našem obvodu místa, která by se
dala nazvat jako problematická nebo ne-
bezpečná?

„To se nedá říci. Problematickým místem
je pouze třída 28. října nebo ulice Přemy-
slovců. A to pouze z hlediska dopravního. 
V důsledku nárůstu počtu motorových vozi-
del a zvýšení počtu obchodů v těchto lokali-
tách dochází k větší míře parkování v záka-
zech parkování a k problémům v dopravní
situaci.

Z hlediska ochrany veřejného pořádku
jsou Mariánské Hory a Hulváky klidným
místem. V letošním roce nebyl zaznamenán

ani jeden případ závažné trestné činnosti či
hrubého narušení veřejného pořádku.“

Jak se díváte na sběrny, zastávárny 
a herny… To nejsou problematická místa?

„Počet zastaváren a heren se zvýšil. Mu-
sím však říci, že s nimi nejsou problémy.
Provádíme zde pravidelné kontroly a dílčí
bezpečnostní akce s cílem zjistit, zda se zde
neprodávají kradené věci. V hernách kontro-
lujeme pravidelně přítomnost nezletilých 
osob či zda alkohol není naléván nezletilým
osobám, nebo zda nehrají na automatech. 
V tomto směru musím říci, že nedostatky
zjišťovány nejsou.

Problematickým místem se však stala
sběrna druhotných surovin na Žákovské uli-
ci v Hulvákách. Ta přitahuje pozornost růz-
ných „sběračů“, kteří se zde snaží udat
mnohdy kradené věci. Byly také zazname-
nány stížnosti občanů na rušení veřejného
pořádku, na znečištění okolí sběrny různým
odpadem, školy si stěžovaly na zvýšenou
hlučnost.

Ve snaze vyřešit tento problém proběhlo
na radnici v Mariánských Horách a Hulvá-
kách v pondělí 2. května jednání s jejím ve-
dením v čele se starostkou Lianou Janáčko-
vou, s představiteli občanského sdružení
Hulváky, zástupci hygieny, finanční policie 
i Obvodního oddělení PČR. Přítomen byl
pochopitelně i majitel sběrny se svým advo-
kátem. Pod tlakem důkazů majitel přislíbil,
že bude provozovat sběrnu takovým způso-
bem, aby ke stížnostem občanů nedocháze-
lo. Za dva měsíce se uskuteční nová schůz-
ka za přítomnosti všech zúčastněných osob,
na které bude vyhodnoceno, zda došlo ke
zlepšení situace.“

Pane majore, je něco, co byste chtěl na-
šim občanům vzkázat?

„Vzkážu pouze to, že pokud budou mít
nějaký problém, mohou se dostavit přímo za
mnou. Já se pak budu snažit přispět k jeho
vyřešení a ke zjednání nápravy.“

Táňa Kantorková

Asociace podpory medicíny pořádá
ve spolupráci s radnicí v Mariánských
Horách a Hulvákách a pod záštitou se-
nátorky Liany Janáčkové

v úterý 31. května při příležitosti
Světového dne bez tabáku projekt
ZDRAVÍ VŠEM.

Poslední květnový den vyhlašuje Svě-
tová zdravotnická organizace již pose-
dmnácté Světovým dnem bez tabáku.
Cílem je poukázat na škodlivost kouření
a usilovat o snížení počtu kuřáků. 
V rámci tohoto projektu proběhne tento
den akce „Cigareta za ovoce“. Ovoce za
cigaretu budou v tento den měnit dobro-
volníci na několika místech města. Kon-
krétně v Mariánských Horách to bude
před budovou radnice a na Mariánském
náměstí od 10.00 dopoledne. 

V průběhu dne proběhne v místnos-
tech radniční obřadní síně celá řada zají-
mavých akcí. Dopoledne se uskuteční
přednáška pro studenty Obchodní aka-
demie Mariánské Hory o škodlivosti
kouření. V době od 11.00 do 12.30 si zá-
jemkyně mohou přijít osvojit techniky
samovyšetřování prsů. Souběžně bude
ve druhé místnosti probíhat poradna pro
odvykání kouření. Dále zde bude k dis-
pozici figurína těhotné ženy s ukázkou
škodlivosti nikotinu na plod. Každý, kdo
přijde v době od 10.30 do 14.30 hodin
do obřadní síně naší radnice si může ne-
chat změřit vitální kapacitu plic. Účast-
ník, který vyplní anketní lístek, pak mů-
že vyhrát i zajímavou cenu. Samozřej-
mě, že vstup na všechny akce v budově
radnice je zdarma. 

V rámci projektu Zdraví všem se 
v budově nákupního centra FUTURUM
uskuteční zábavné odpoledne. Začne 
v 15.00 hodin a těšit se můžete na Rada-
nu Labajovou, která projekt podpoří bez
nároku na honorář. Velké poděkování
patří také Všeobecné zdravotní pojišťov-
ně, farmaceutické firmě Pfizer, velkoob-
chodu Hruška, Zdravotnímu ústavu 
v Ostravě, obchodnímu centru Futurum 
a mediálním partnerům, kterými jsou rá-
dio Čas a TV Polar.

Pokud byste rádi tento prospěšný pro-
jekt podpořili finanční částkou, můžete
tak učinit na číslo konta:

103 405 0000/0400.
Zdraví je to nejcennější, co máme.

Přijďte 31. května do obřadní síně naší
radnice a zapojte se do programu Zdraví
všem. Dovíte se celou řadu zajímavých
informací a uděláte něco pro své zdraví. 

Táňa Kantorková

ZDRAVÍ VŠEM

Oddělení pro děti a mládež: 
Do 17. června pokračuje přírodovědná

soutěž Království rostlin. Děti a mládež
od 6 do 15 let si v ní mohou ověřit své
znalosti z botaniky jednak formou kvízu,
ale i správným dokreslováním a dolepová-
ním jednotlivých obrázků. Pro vítěze jsou
připraveny věcné odměny.

Ve čtvrtek 9. června od 13 do 17 ho-
din pořádáme tvůrčí dílnu Řetěz snů 
a přání. Budeme vyrábět pohádkový řetěz
z papíru, látek, stužek a korálků, který bu-
de věnován pohádkám H. Ch. Andersena.

Oddělení pro dospělé:
„To zvíře, co je v nás“ - výstava obra-

zů studentky Ostravské univerzity Cecílie
Kudělové. Chvíle dobrého čaje a kávy na-
zvaná vernisáži v doprovodu klavíru Ja-
kuba Černocha se uskuteční 2. června 
v 17 hodin. Výstava potrvá do 30. června.

Šperky klasické hudby - oblíbené 
operní a operetní melodie za klavírního
doprovodu zazpívají studentky profesorky
Niny Krioutchkové. Srdečně zveme
všechny příznivce hudby v úterý 7. červ-
na v 17 hodin.

POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE

Mladý a talentovaný tanečník Adam Vaši-
na z tanečního klubu Akcent tančí se svou
partnerkou Anetou Karlíčkovou teprve od
ledna tohoto roku. I přesto se oba umístili na
mistrovství České republiky v Karviné 
26. února na 5. místě. Aneta je původem 
z Prahy, ale aby mohla s Adamem intenzív-
ně trénovat, přistěhovala se také do Marián-
ských Hor. Každodenní tvrdý trénink přine-
sl ovoce.

Na světovém poháru v Moskvě IDSF 
EAST EURO OPEN LATIN 8. dubna se
čtyřčlenné české družstvo, jehož byl Adam
členem, umístilo na 2. místě. Mezi sebou
soutěžila všechna hlavní evropská města 
a tak byl Adam členem pražského týmu. 
O dva dny později se v Moskvě na IDSF IN-
TERNATIONAL OPEN LATIN se svou
partnerkou umístil na 38. místě z 225 soutě-
žících párů. Na účast na této soutěži přispě-
la Adamovi Vašincovi částkou deset tisíc ko-
run Rada městského obvodu Mariánské Ho-
ry a Hulváky.

Přestože je Adamovi teprve 17 let, už si
stačil vytančit mezinárodní třídu M a ta jej
kvalifikuje k účasti v soutěžích dospělých.
Za jeho úspěchem nestojí jen velký talent,
ale také těžká každodenní dřina v tréninku.
Přesto všechno jej tanec velmi baví.

Mladý atraktivní pár v Moskvě zaujal: už
nyní má pozvání na IDSF OPEN LATIN do
čínského Taipei.

Budeme jim držet palce, ať dobře repre-
zentují nejen Českou republiku, ale i Mari-
ánské Hory. (TK)

Úspěch za hranicemi vlasti 

Mariánské Hory a Hulváky jsou klidným místem

V pondělí 9. května 2005 byla přestřižena páska nové Stanice
technické kontroly a měření emisí na Oběžné 13 v Mariánských
Horách.

Pásku společně přestřihly senátorka a starostka obvodu Mari-
ánské Hory a Hulváky Liana Janáčková spolu s jednatelkou spo-
lečnosti Team MAAT paní Dagmar Mertovou.

Mariánskohorští tak nemusí se svými auty daleko. STK je 
otevřena každý den od 7 do 17 hodin a v sobotu do 13 hodin. Vě-
říme, že se nově otevřené provozovně bude v našem obvodu dařit
a že zákazníci budou s jejími službami spokojeni. (TK)

Nově otevřená STK
Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10 připravuje:

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

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

zvonu.
5. Tříděný papír odnes do výkupny

nebo dej dětem do školy.
6. Nebezpečný odpad odevzdej ve

sběrně 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.

5. Tříděný papír odnes do výkupny
nebo dej dětem do školy.

Papírový odpad rozdělte podle jednotli-
vých typů (noviny, časopisy a letáky, vlni-
tá lepenka, kancelářský papír, počítačový
papír), svažte do balíků a odneste do vý-
kupny papíru. Za tříděný papír totiž do-
stanete více peněz.

OZO Ostrava provozuje v současné do-
bě 6 výkupen papíru, výkup papíru však
provádějí i jiné společnosti (např. ORC
group s.r.o.). Informace o rozmístění vý-
kupen papíru získáte na bezplatné telefon-
ní lince 800 100 699 (OZO Ostrava).

Další možností, kam odložit vytříděný
papírový odpad, jsou školy. Více než 70
ostravských škol (mateřské, základní,
střední i speciální) se totiž zapojilo do
soutěže ve sběru papíru „Papírová škola“,
kterou pro ně vyhlásily společnosti OZO
Ostrava a A.S.A. Pokud tedy máte doma
dítě školou povinné a jeho škola papír sbí-
rá, máte problém s papírem vyřešen a ješ-
tě pomůžete škole k získání finanční od-
měny od organizátorů soutěže.

Papír mastný či jinak znečištěný se ke

zpracování nehodí, hoďte jej tedy do běž-
né nádoby na směsný odpad.

Papír z výkupen i ze škol dodává spo-
lečnost OZO Ostrava zpracovatelům papí-
ru (například Kappa Karton Morava,
s.r.o., Žimrovice; Frantschach Industrial
Packaging Czech a.s., Štětí; Norske Skog
papier Recycling GmbH, Bruck an der
Mur, Rakousko).

6. Nebezpečný odpad odevzdej ve
sběrně nebo v prodejně.

V každé domácnosti vzniká občas i od-
pad nebezpečný. Do této kategorie odpadů
patří například léky, baterie a akumuláto-
ry, zářivky, výbojky, barvy, lepidla, oleje,
ředidla a nádoby jimi znečištěné, lednič-
ky, televize, monitory… Nebezpečný od-
pad nepatří do běžných nádob na směsný
odpad, případný únik chemických látek 
v nich obsažený může ohrozit životní pro-
středí.

Nebezpečný odpad odneste do sběr-
ného dvora nebo mobilní sběrny nebez-
pečných odpadů.

Staré léky můžete rovněž odevzdat ve
většině lékáren (jsou označeny logem
OZO Ostrava). Některé nebezpečné odpa-
dy můžete rovněž vracet do prodejen. Pro-
dejci jsou podle zákona o odpadech po-
vinni zajistit zpětný odběr minerálních 
olejů, chladicích zařízení, zářivek, výbo-
jek, akumulátorů a baterií, ale také pneu-
matik, elektrických domácích spotřebičů,
elektrických či elektronických nástrojů 
a hraček s elektronickým zařízením.

Z nebezpečného odpadu se ve společ-
nosti OZO Ostrava vytřiďují využitelné
materiály (např. z televize - sklo, kovy,
drahé kovy, spalitelné složky), zbytek ne-
bezpečného odpadu se předává k likvidaci
ve speciálních zařízeních.

ODPADOVÉ DESATERO: (3)

V jubilejním 20. pokračování našeho
seriálu se vrátíme k jedné nešťastné 
události, která vešla do povědomí obča-
nů našeho regionu jako „požár na dis-
kotéce v Karviné“. Požár vznikl v ob-
jektu zkolaudovaném jako „Autocent-
rum s občerstvením“ dne 25. 10. 2003,
krátce po 3. hodině ranní. V objektu v tu
dobu probíhala diskotéka. Na Centrum
tísňového volání byl požár z mobilního
telefonu ohlášen ve 3.16 hodin a první
jednotka zasahujících hasičů z Karviné
na místo dorazila ve 3.22 hodin. Před
hlavním vstupem do objektu se nachá-
zely desítky návštěvníků diskotéky, kte-
ří viditelně propadli panice a jevili
známky agrese. Ihned po dojezdu jed-
notky byly zahájeny záchranné a haseb-
ní práce. Postupně byly k hasebnímu
zásahu povolány jednotky ze stanic 
v Orlové, Českém Těšíně a jednotka
Dolu Darkov. Jednotky hasičů spolu-
pracovaly se zdravotní záchrannou služ-
bou a s Policií ČR. Lokalizace požáru
byla provedena ve 3.41 hodin a likvida-
ce požáru v 8.43 hodin. Počet zachraňo-
vaných osob se pohyboval mezi 150 -
170 osobami.

Dle informací obsluhujícího personá-
lu a rovněž i účastníků diskotéky došlo
k požáru při manipulaci se zábavnou
pyrotechnikou typu fontána. K jejímu
zapálení došlo přímo v hlavním sále -
na taneční ploše. Jednalo se o jevištní
fontánu s dobou hoření cca 10 vteřin,
výška efektu 6 m. Po zapálení podhle-
dové textilní látky - juty došlo k jejímu
postupnému odpadávání. Dle mnoha
svědků odpadávaly kusy hořící látky na
utíkající návštěvníky diskotéky. V dů-
sledku uvolněného tepla z hořící juty
došlo ke vznícení polykarbonátového
světlíku, jehož hořící kusy začaly rov-
něž odpadávat na unikající osoby. Požár
se po jutě šířil všemi směry k okrajům
haly. Tam odpadával a zapaloval jedno-
tlivá místa na obou galeriích. Vznikala

zde nová ohniska, která byla likvidová-
na zasahujícími jednotkami.

Při požáru došlo k usmrcení jedné o-
soby, která zemřela na následky požáru.
V průběhu požáru a samovolné evakua-
ce bylo zraněno 74 osob, mnohá z těch-
to zranění byla charakterizována jako
těžká. Přestože projektovaná kapacita
sálu, schválena požárně bezpečnostním
řešením je 200 osob, bylo při vyšetřová-
ní zjištěno nejméně 223 zúčastněných
návštěvníků diskotéky.

V této souvislosti bych organizátory
společenských, kulturních, sportovních
a jiných akcí upozornil na existenci 
obecně závazné vyhlášky Statutárního
města Ostravy č. 6/2004, kterou se sta-
noví podmínky k zabezpečení požární
ochrany při akcích, kterých se zúčastňu-
je větší počet osob, a která nabyla účin-
nosti dnem 1. června 2004. Tato vyhláš-
ka, která dále zpřesňuje příslušné Naří-
zení Moravskoslezského kraje podrob-
ně stanoví povinnosti organizátora akce
i podrobnosti o zřizování a činnosti pre-
ventivní požární hlídky. Uvedená vy-
hláška mimo jiné organizátorům akce 
ukládá, aby konání akce s pyrotechnic-
kými efekty nebo ohňostroji oznámili
nejméně pět pracovních dnů před zahá-
jením akce Hasičskému záchrannému
sboru. Všichni účastníci akce pak jsou
povinni dodržovat opatření stanovená
organizátorem akce, dodržovat pokyny
organizátora akce, pořadatelské služby
a preventivní požární hlídky, nevnášet 
a nepoužívat při akci předměty nebo lát-
ky, použitelné jako zápalný prostředek,
ale také počínat si při manipulaci s běž-
nými prostředky - například zapalovač,
zápalky apod. tak, aby nedošlo k požáru.

A na závěr? Známe ustanovení zmí-
něné vyhlášky a počínáme si při použití
zábavné pyrotechniky tak, jak ukládá
návod k jejímu použití?

Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb MHaH

ABY U NÁS NEHOŘELO (20)
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Teplé jarní dny lákají
k návštěvě naší ZOO.
Od počátku května zde
začali s novinkou: s ko-
mentovaným krmením
zvířat. Při komentova-
ném krmení zvířat jsou
vybrané druhy zvířat
krmeny ve stanovenou
hodinu. Krmení prová-
dějí ošetřovatelé, kteří
návštěvníkům také sdě-
lují zajímavosti o kon-

krétním druhu. Která
zvířata a v jakou dobu
jsou krmena, se návštěv-
níci dozví z orientačních
map, umístěných v areá-
lu ZOO.

Zpestřete den svým
dětem a tak si zapište, že 
v květnu je ZOO otevře-
na od 9.00 do 19.00 ho-
din. Pokladna se uzavírá
v 18.00 hodin. (Red.)

V ZOO začali
s komentovaným krmením



Dům dětí a mládeže, Ostrava-Mari-
ánské Hory, Korunní 49, 709 12

Střediska: 
- Stanice mladých přírodovědců, Ostra-

va-Poruba, Čkalovova ul.
- Stanice mladých turistů, Ostrava-Po-

ruba, ul. B. Martinů
Stanice mladých přírodovědců v Po-

rubě, Čkalovova 1881, tel. + fax. 596
913 788, e-mail: smprostrava@quick.cz

1. 6. Den dětí - zábavné odpoledne, hry,
soutěže aj., určeno pro veřejnost (14.00 -
17.00 hod.)

8. 6. Příroda s otazníky - přírodovědná
stezka v okolí základny Pasíčky v Besky-
dech - 2. kolo soutěže pro žáky ZŠ

11. 6. Výlet do ZOO Praha - určeno
pro děti ze zájmových kroužků

25. - 28. 6. Výstava kaktusů a suku-
lentů - prodej výpěstků a literatury, rady
pro pěstitele i začátečníky (9.00 - 17.00
hod.), dne 28. 6. 05 pouze od 9.00 - 15.00
hod.

21. - 23. 6. „ … než Vám začnou
prádzdniny“ - exkurze pro školy - sezná-
mení se zvířátky SMPř - exotičtí papouš-
ci, hlodavci, hadi a ještěři, outloni (9.00 -
14.00 hod.), nutno se předem objednat!

Nabídka letních táborů: 
17. 7. - 29. 7. Přírodovědný tábor 

v Beskydech - Pasíčky
23. 7. - 27. 7. Letní tábor v Řece
1. 8. - 5. 8. Příměstský tábor v okolí

Ostravy
15. 8. - 19. 8. IV. Krajské odborné sou-

středění chemiků v Bystřici nad Olší

Oddělení estetiky - výtvarné obory
11. 6. Počítačové hry po síti aneb

Bruno paří
- rozdejte si to proti počítačům, nebo

proti sobě navzájem!
- poplatek 30 Kč/3 hod.

- začátek v 9.00 hod., 13.00 hod. 
a v 16.00 hod.

Stanice turistů
Akce na červen + nabídka táborů:
1. 6. 05 - představení „Chlapec Mauglí“

pro školy a veřejnost v DK Poklad O.-Po-
ruba od 9.00 hod.

Tábory
Příměstský tábor 18. 7. - 22. 7. 05, cena

1300 Kč (informace pí Gulasová)
Příměstský tábor 22. 8. - 26. 8. 05, cena

1300 Kč (informace pí Vrbová)
Budišov nad Budišovkou 14. 8. - 23. 8.

05, cena 3100 Kč (informace pí Kvasnič-
ková)

Řecko 28. 6. - 11. 7. 05, cena 6850 Kč
(informace pí Gulasová)

Oddělení dramatické výchovy
Dividlo
2. a 7. června divadelní představení 

v anglickém jazyce, divadelní sál DDM
Korunní, od 9.00 hodin

24. června předpremiéra představení
Tracyho tygr, sál DDM na Korunní v Os-
travě-Mar. Horách

29. června večer na přidanou Divi-
dla, 16.00 hodin, divadelní sál DDM Ko-
runní

HLUBINA:
24. - 26. června - Strážnice, vystoupení

na mezinárodním folklorním festivalu ve
Strážnici

BODYSTYLING - každé úterý od
18.00 do 19.00 hod.

DIVIDLO připravuje letní tábor v Čes-
kém ráji v termínu 17. - 30. srpna 2005

Technika a sport
7. - 8. 6. Šampion Mar. Hor a Hulvák

Příroda s otazníky - 2. kolo.

ČERVEN V DOMĚ DĚTÍ

Z RADNIČNÍ POŠTY...

Neměníme skutečnost, aby odpovídala ideálu. Měníme ideál - je to poho-
dlnější.

CHESTERTON

Manžel je dobrý člověk, který ženě pomáhá v nesnázích, do kterých by se
nebyla dostala, kdyby si ho nevzala.

ROWLANDOVÁ

Čemu lidé ze zvyku říkají osud, jsou většinou jejich vlastní hloupé
kousky.

SCHOPENHAUER

Ze všech našich vad nás nejvíce zesměšňují ctnosti, které předstíráme.
ROCHEFOUCAULD

AFORISMY
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Řekly si děti a paní učitelky z MŠ Zelená,
a proto letos při besídce u příležitosti Dne
matek bylo rovněž slavnostní vyřazení před-
školáků z MŠ se stužkováním „MALÝCH
ABSOLVENTŮ“, kteří již po prázdninách
opustí MŠ a nastoupí do 1. třídy ZŠ.

Tyto děti dostaly nejenom pěkné dárečky,
které budou určitě v 1. třídě ZŠ potřebovat,
ale také pamětní list v upomínku na MŠ 
a své první „VYSVĚDČENÍ“. K chuti jistě
přišlo i malé občerstvení.

Doufáme, že si na svou „školičku“ vzpo-
menou i po letech.

Učitelky MŠ Zelená

Je čas udělat Pá, Pá!

Když předškolák opouští mateřinku, kte-
rou navštěvoval po celé tři roky, je to velký
důvod k loučení. Opouští své kamarády, pa-
ní učitelky, které měl rád a taky spoustu hra-
ček. Naučil se zde celou řadu užitečných vě-
cí a prožil řadu dobrodružství…

Křesťanská Mateřská škola zvolila tento-
krát pro rozloučení s mateřskou školou slav-
nostní místo. Se svými předškoláky se roz-
loučí 22. června v 15.00 hodin v obřadní sí-
ni naší radnice. Pěkně slavnostně, ať mají
děti i rodiče nač vzpomínat. (TK)

Rozloučení
s mateřskou školou

NOVÁ AKROPOLIS,
kulturní asociace, 28. října 270,

Ostrava-Mariánské Hory
www.akropolis.cz

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

Pořádá
Středa, 15. června v 19 hodin

AZTÉCKÝ KALENDÁŘ
Přednáška s videoprojekcí

Kalendář jako obraz světa a člověka
Mýtus o pěti Sluncích

Popis a výklad symbolů a znaků

Předprodej vstupenek: každý všední
den od 17 do 21 hodin

Místo konání: Nová Akropolis,
28. října 270, Ostrava-Mariánské Hory

Vstupné: 40 Kč

POZVÁNKA

Dne 9. dubna 2005 se konaly jarní klubo-
vé závody MS RS Mariánských Hor pro
mládež na revíru Odra 2B pod Hulváckým
kopcem. Za nepříznivého počasí se závodu
zúčastnilo pouze 25 dětí z našeho obvodu.
Každý účastník závodu si odnesl hodnotné
ceny, na které přispěli nejen sponzoři, ale 
i členové MS RS Mariánských Hor. 

Hlavní ceny věnovala firma NEW 
REMYS, zastoupená ing. Pavlem Remiá-
šem, dále firma GAMA, zastoupená panem
Ladislavem Hunterem a rybářské potřeby
FISCH CENTRUM Mariánské Hory. 

Výbor MS RS Mariánských Hor děkuje
všem sponzorům a těší se na další spoluprá-
ci.

J. Roják, MS RS

● Úlovek. Velké štěstí při rybolovu měl pan Josef Křenek z RS MS Mar. Hor na revíru Od-
ra 2B. Splnil se mu životní sen, chytil trofejní rybu, a to tolstolobika o váze 22,5 kg a délce
120 cm. Doufáme, že tento úlovek nebude poslední. Šťastnému rybáři přeje další úlovky vý-
bor MS RS Mar. Hory.

Závody rybářů

Sdružení Kafira získalo v loňském roce
podporu programu Leonardo da Vinci 
a v rámci výměnných pobytů navštívili jeho
zaměstnanci partnerské organizace v Irsku,
na Slovensku, ve Francii a v Rakousku. Ty-
to výměny probíhaly během listopadu 2004
- března 2005. Všichni zahraniční partneři
projektu se zabývají problematikou pomoci
zrakově postiženým lidem, účastníci projek-

tu proto získali mnoho nových zkušeností 
i důležitých informací, týkajících se napří-
klad trendů ve zvyšování uplatnitelnosti zra-
kově postižených na trhu práce či procesu
vzdělávání. Vedoucí střediska v Ostravě,
Ing. Simona Kollerová, se zúčastnila výmě-
ny v rakouském Grazu. Pokud máte zájem 
o podrobnější informace z výměn, navštivte
www.kafira.cz.

Zaměstnanci Sdružení Kafira získávali
zkušenosti v zemích EU

Je-li snad v národě našem,
kdo umění zaparkování nezná,
čti má slova a pak poučen zaparkovat jdi.
Na sta je způsobů zaparkování,
však prostý a nejsnazší ten jest,
auto když ohleduplně nezabírá prostor 
jiným.
Stydím se učit vás dál,
však dopravní předpis praví:

Vyhláška ministerstva vnitra č. 99/1989
Sb.

§ 23
Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve

směru jízdy co nejblíže okraji vozovky.
Při zastavení a stání musí řidič co nej-

lépe využít místa a nesmí znemožnit 
ostatním řidičům vyjetí z řady stojících
vozidel.

Chovej se vlídně, ó řidiči,
k posvátným místům parkovacím
(kterých není nikdy dosti),
vždyť jsou pro všechny, kdo chtějí
nechat odpočinout čtyřem kolům svým.

Oceněn budeš, potichu i nahlas,
že nezvábil tě hanebný zisk sobeckého

místa pro vlastní rozkoš.
P. N. Ovidius a J. J. Zerský

Umění parkovati

Na naší mateřské škole se stalo již dobrou tradicí, že na začátku měsíce května pořádáme
besídku ke Dni matek. Ani letos tomu nebylo jinak. Besídka proběhla v radostné atmosféře
a ta napomáhá otevírat lidská srdce, která byla opravdu dokořán, když děti zpívaly, tančily 
a přednášely. Maminkám, babičkám i tetám se při tom občas objevila na tváři i slzička do-
jetí. Potěšil také malý dárek, přáníčko i sladká pusa. Ale nekrásnější dárek pro každou mat-
ku je určitě šťastný a rozzářený úsměv dítěte. Už teď se děti těší na to, až se budou v příštím
roce učit zpívat na besídku nové písničky. Každá z nich může v sobě ukrývat malé tajemství,
o němž někdy nevíme my dospělí, ale vědí o něm všechny děti. MAMINKY MAJÍ SVÁTEK.

E. Juřicová

Den matek na Křesťanské
mateřské škole

Dvacettři maminek se podepsalo
pod dopis, adresovaný odboru místní-
ho hospodářství a vedení radnice. Je-
ho obsahem je stížnost na nepořádek
na sídlišti Fifejdy I. a také na majite-
le pejsků.

Z dopisu citujeme:
„Téměř denně každá z nás absolvu-

je nepříjemné potyčky s „pejskaři“,
sdílející s námi bydlení na našem síd-
lišti. Hlídku „černých šerifů“ je sice
občas možno zahlídnout, ale že by
měli v rukou bloček a vypisovali po-
kutu za neodklizení psích exkremen-
tů, ani omylem. I milovníci čtyřno-
hých mazlíčků se často sdružují ve
skupinkách, jako my maminky, a věř-
te, že dát pokutu páru z nich, rychle
by se tato výstraha mezi nimi rozne-
sla. Proč v Hrabůvce a na sídlišti Du-
bina je toto neprostou samozřejmos-
tí? Proč nikdo nepokutuje, když se
denně po dolině prohánějí bojová ple-
mena bez vodítka a bez náhubku?
Dost často přece slyšíme ve sdělova-
cích prostředcích a čteme v tisku, že

pes napadl či zmrzačil dítě. A postihy
stále nikde. 

Ale abychom pouze nekritizovaly.
Jediné co na sídlišti pravidelně fun-
guje je odvoz odpadků z malých košů
a doplňování sáčků na psí exkremen-
ty.“

Kopie tohoto dopisu byla zaslána
řediteli Městské policie Ostrava ing.
Janu Hulvovi, který v dopise odpoví-
dá, že „Zajišťování veřejného pořád-
ku a dohlížení na dodržování OZV
SMO č. 1/2002, o zabezpečení veřej-
ného pořádku a čistoty při chovu a dr-
žení zvířat na území města Ostravy, je
každodenní náplní práce strážníků
městské policie.“

Nechme tedy hovořit řeč čísel:
V souvislosti s veřejným pořádkem

jsou řešeny i přestupky dle § 46 
(ostatní přestupky proti pořádku ve
státní správě a v územní samosprávě)
zákona č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, zejména OZV č. 1/2002 o za-
bezpečení veřejného pořádku a čisto-
ty při chovu a držení zvířat na území
statutárního města Ostravy.

I. čtvrtletí 2005 Celkem Blokově Suma Předáno Domluvou
jako přestupek

Čl. 3
Porušení podmínek 7 1 100 Kč 0 6

chovu a držení zvířat

Čl. 4
Porušení podmínek 60 13 1050 Kč 0 47

pro pohyb zvířat

Čl. 5
Porušení 15 6 650 Kč 0 9

zabezpečení čistoty

Celkem 82 20 1800 Kč 0 62

Přehled řešení v městském obvodu Mariánské Hory:

Od po-
č á t k u
m ě s í c e
k v ě t n a
doručuje
po území
městské-
ho obvo-
du Mari-
á n s k é
H o r y
a Hulvá-
ky úřední
p í s e -
m n o s t i  
z radnice
nová ku-

rýrka. Na tento způsob doručování píse-
mností jednotlivých odborů naší radnice
jste si už zvykli. Funguje již od září roku
2000 a radnice tak výrazně snížila nákla-
dy na poštovné.

Nová paní kurýrka se jmenuje Jana
Mochelová a pro vaši informaci zveřej-
ňujeme její fotografii. Při předávání pí-
semností se vám prokáže služebním prů-
kazem Úřadu městského obvodu Mari-
ánské Hory a Hulváky. (TK)

Nová kurýrka

Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostra-
va-Mariánské Hory, tel. č. 599 459 122

❏ KADEŘNICTVÍ: pondělky až pátek
od 8.00 do 16.00 hodin. Objednávky na tel.
č. 599 459 122 nebo 608 720 503 sl. Veroni-
ka Tichavská

❏ REHABILITACE: i nadále funguje
rehabilitace hrazená zdravotními pojišťovna-
mi. 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. června Zahrady s pohodou. Přednáška

Mgr. Samka s promítáním. Začátek ve 14.00
hodin.

Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen. Hrušky 1, Os-
trava-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 dohodě s pečova-
telkou. Slouží jako středisko osobní hygieny
pro obyvatele 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
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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

kempy u moře - možnost české stravy,
ceny od 1390 Kč/os., děti další slevy!

od 3090 Kč/os. (včetně polopenze) - děti slevy!

Černá louka -
Nový vstup 3191, Ostrava,

tel./fax: 596 115 571-2
www.tsc-vitkovice.cz

ŘECKO - OSTROV EVIA - PEFKI - APARTMÁNY

CHORVATSKO - CHATKY, STANY, PŘÍVĚSY

Itálie - stany s výbornou českou stravou!

POBYTY PRO DĚTI, STUDENTY, KOLEKTIVY

8 - 12 dnů pobytu: od 1850 Kč/os. včetně pojištění.

Chorvatsko - stany od 4290 Kč/os.
(plná penze, pobyt, bus)

VYUŽIJTE VELKÝCH SLEV POBYTŮ
„LAST MINUTE“

DÁMSKÉ
KADEŘNICTVÍ

Gabriela Kundrátová
Dům s pečovatelskou službou
Šimáčkova 27, O.-Mar. Hory
(vchod z ulice Gen. Hrušky)

Tel.: 604 735 329, 596 636 198

Provozní doba
Lichý týden Po - Čt 7.30 - 19.00

Pá 11.00 - 19.00
Sudý týden Po - Čt 7.30 - 15.30

Pá 11.00 - 15.30
Sobota dle objednávky

PŮJČOVNA
VOZÍKŮ

JE ZDE PRO
VÁS!

NAŠE ADRESA:
Miloslav Szymiczek, Nivnická 25,

Ostrava-Mariánské Hory
telefon: 596 633 160, 
mobil: 604 877 712

Potřebujete 
něco odvézt?

ZÁJEMCŮM
O INZERCI

Pokud máte zájem o placenou
inzerci na této straně našeho
Zpravodaje, kontaktujte naši
redakci - Táňu Kantorkovou
na radničním telefonním čísle
599 459 102-107. Cena inzerá-
tu je dle velikosti - 10 Kč za 
1 cm2. red.

Občanská poradna
Ostrava

při Slezské diakonii

MÁTE PROBLÉMY
A NEVÍTE SI S NIMI RADY?

Poradíme vám zdarma
v těchto oblastech:

◆ Pracovně-právní vztahy
◆ Bydlení
◆ Rodina a mezilidské vztahy
◆ Sociální dávky 

a sociální pomoc
◆ Ochrana spotřebitele
◆ Majetkoprávní vztahy

Kde?
28. října 86, 702 00 Ostrava

Kdy?
Po, St 8 - 12 hod., 13 - 16 hod.

Čt 8 - 12 hod.
Út, Pá pro objednané

Jak nás najdete:
tramvají z náměstí Republiky
směrem do centra Ostravy,

budova po levé straně
Frýdlantských mostů.

Poradna sídlí v prvním vchodě
zleva v 2. patře.

Tento projekt finančně podporuje
Statutární město Ostrava,

Ministerstvo práce
a sociálních věcí.


