
Od 1. října 2005 dochází, na základě Zá-
kona č. 218/2005 Sb., kterým se mění Zákon
č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení,
ve znění pozdějších předpisů, ke změně do-
savadní právní úpravy v poskytování přís-
pěvku při péči o blízkou nebo jinou osobu
(dále jen příspěvek). Při péči o jednu osobu
se příspěvek zvyšuje ze stávající částky
3776 Kč na 5310 Kč měsíčně. Při péči o dvě
a více osob pak z částky 6490 Kč na 9086
Kč.

Novela zákona pamatuje také na případy,
kdy si občané při pobírání tohoto příspěvku
přivydělávají. V současné době si mohou
vydělat maximálně 3540 Kč, aniž by o přís-
pěvek přišli. Od 1. 10. 2005 se tato částka
zvýší na 5900 Kč měsíčně.

Nová právní úprava rovněž umožňuje,
aby příspěvek pobírali v plné výši i příjemci
vdovského nebo vdoveckého důchodu. Po-
živatelům starobního nebo plného invalidní-
ho důchodu příspěvek náleží pouze tehdy,
pokud výše jejich důchodu je nižší než výše
příspěvku. V tomto případě je výše příspěv-
ku stanovena jako rozdíl mezi výší příspěv-
ku a výší důchodu.

Novou právní úpravou dochází také ke
změně nároku v poskytování rodičovského
příspěvku a odměny pěstouna pečujících o-
sob. Umožňuje souběh poskytování příspěv-
ku s odměnou pěstouna a dále souběh po-
skytování příspěvku s rodičovským příspěv-
kem, nejde-li o péči o totéž dítě (popř. po-
kud pečují o dospělé osoby).

Občanům, kterým jsou poskytovány dáv-

ky sociální péče na zabezpečení svých po-
třeb nebo potřeb rodiny, se bude při hodno-
cení jejich příjmů započítávat pouze polovi-
na výše uvedeného příspěvku. O započtení
poloviny příspěvku pro dávky sociální péče
si bude muset občan požádat sám na zákla-
dě žádosti. 

Naproti tomu, příspěvek při péči o blíz-
kou nebo jinou osobu, bude s účinností od 
1. 10. 2005 zvýšen bez žádosti občana.

Bližší informace poskytneme zájemcům
na tel. čísle 599 459 256 - ing. Kočová.
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● omlouváme se za tiskovou chybu 
z minulého vydání. Úřední dny jsou
pondělí a středa od 8 do 17 hodin, mimo
polední přestávku od 11.30 do 12.30
hod.

● občané Fifejd, chraňte si nově vy-
sazenou zeleň a nenechejte si rozkrást
to, co bylo a je vysazeno pro okrasu va-
šich domů!

● nezapomínejte, že radnice má nové
telefonní číslo: 599 459 102-107.

● sledujte pravidelně naše interneto-
vé stránky www.marianskehory.cz.
Vyhledáte tam veškeré užitečné údaje,
telefonní čísla, aktuality a můžete si zde
přečíst i Zpravodaj.

● krásnou a přehlednou mapu má 
i městský obvod Mariánské Hory a Hul-
váky. Byla vydána ve spolupráci s fir-
mami našeho obvodu, aby ani jejich zá-
kazníci nemuseli v Mariánských Horách
a Hulvákách bloudit. pokud máte zájem
tuto mapu vlastnit, není nic snazšího.
Lze ji zakoupit v knihkupectví LIBREX
a také v Městském informačním centru.

(TK)

KRÁTCE Z RADNICE

ČTĚTE UVNITŘ LISTU:

Odpadové desatero

■

Seznam stanovišť
kontejnerů na

velkoobjemový odpad

Ostravská Charita otevřela
počátkem července na Zelené 
ulici v Mariánských Horách
Charitní dům svaté Alžběty. Je
určen pro přechodný pobyt seni-
orů a osob se zdravotním posti-
žením. Zařízení poskytuje služ-
by převážně pacientům, trpícím
Alzheimerovou chorobou či de-
mencí. Denní centrum je pak ur-
čeno lidem, kteří nemohou trávit
čas sami doma. Péče je jim po-
skytována v době, kdy se o ně je-
jich rodinní příslušníci nemohou
postarat.

Původně byla v domě mateř-
ská škola, pak gymnázium a po-
té vysoká škola. Teď slouží ob-
jekt těm nejstarším.

Na rekonstrukci získala Cha-
rita dotaci od města Ostravy, při-
spěly také Evropská unie a Mi-
nisterstvo zdravotnictví. (TK)

Charitní dům svaté Alžběty je na Zelené ulici

Upozornění pro nájemníky,
bydlící v obecních bytech

Vážení nájemníci,
se změnou mandátní smlouvy pro SIPO DOCHÁZÍ OD 1. 11. 2005 KE ZRUŠENÍ

UPOMÍNEK ZA NÁJEMNÉ. To znamená, že poslední upomínky budou vystaveny 
v říjnu 2005 za měsíc září 2005.

Žádáme laskavě naše nájemníky, aby to vzali na vědomí a nájemné začali platit včas 
a řádně tak, jak je uvedeno v nájemní smlouvě: Úhrada nájemného, jakož i zálohy za
služby s užíváním bytu související, jsou splatné měsíčně, nejpozději vždy do posledního
dne v měsíci".

Odbor majetkoprávní a odbor bytového hospodářství

Bumbrlík je nejen pohádková postavička.
Bumbrlík je i název soukromých dětských
jeslí pro děti od jednoho do tří let, které by-
ly 1. září 2005 otevřeny v budově mateřské
školy na ulici Gen. Janka v Mariánských
Horách.

Toto první zařízení na území našeho měs-
ta nabízí nejen celodenní pobyt dětem, ale
také pomoc maminkám na mateřské dovole-
né. Mohou zde totiž své děti vodit pouze 
5 dní v měsíci a nepřijdou tak o své mateř-
ské dávky. V klidu si pak zařídí vše, co po-
třebují.

O děti pečuje kolektiv odborných dět-
ských sester denně od 7 do 16.30 hodin. Ale
v případě potřeby se pracovní doba pochopi-
telně přizpůsobí potřebám rodičů.

Na příchod prvních dětí čekala poslední
prázdninový den krásně vybavená herna 
a nové voňavé postýlky. Veselé barevné ob-
rázky na stěnách a spousta hraček vypovídá
o tom, že ti, kteří prostředí připravili, mají 
opravdu rádi děti.

Pokud máte zájem své dítě umístit, může-
te volat na telefonní čísla: 605 464 443, 
nebo 737 752 301. (TK)

V Mariánských Horách jsou první
soukromé jesle ve městě

Chirurgická ambulance
opět v provozu

Chirurgická ambulance MUDr. Jiřího
Voráčka na Raisově ulici je opět v pro-
vozu. Již od července tam ordinuje
MUDr. Jindřich Prokop.

Poskytuje veškerou péči nemocným 
s bolestmi páteře, na operačním sále pro-
vádí drobné chirurgické výkony, operuje
křečové žíly a hemeroidy přístrojem 
HEMORON, který je zcela bezbolestný.
Specializuje se na chirurgii ruky.

Ordinační hodiny jsou v pondělky od
7.30 do 17 hodin, od úterka do čtvrtku
do 15 hodin a v pátek jen do 12 hodin.

Ambulance má smlouvy se všemi
zdravotními pojišťovnami. Případné in-
formace se dovíte na telefoním čísle 
596 635 471. (TK)

Stoletá občanka
v Mariánských Horách
V pátek 26. srpna se před sto lety narodila Marie Malá z Mariánských Hor.

Teprve před dvěma lety se přestěhovala z Domu s pečovatelskou službou do Do-
mova důchodců na Rybářské ulici v Mariánských Horách. I když už paní Malá sa-
ma nechodí, je stále plna optimismu. Své jubileum oslavila se svou rodinou a se
svými spolubydlícími. 

Stoleté občance přišla ve středu 31. srpna ve 12.30 hodin popřát také starostka
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a senátorka Liana Janáčková. Co jí
popřála? Hodně pevné zdraví a hodně radostí ze svých blízkých. (TK)

Vyšší příspěvek pro pečující a blízkou
nebo jinou osobu

Rekonstrukce Korunní ulice v Ostravě-
Mariánských Horách byla zahájena v pon-
dělí 11. července rekonstrukcí kanalizace.
Celá akce bude prováděna po etapách, ta
první se provádí v úseku od ulice U Dvoru
po ulici E. Filly. Rekonstrukci kanalizace
provádí firma STARBAG a.s., odštěpný zá-
vod Ostrava. Po rekonstrukci kanalizace bu-
de následovat celková oprava ulice Korunní,
to znamená nová komunikace s asfaltovým

povrchem, nové chodníky ze zámkové dlaž-
by a vznikne zde i 116 nových kolmých par-
kovacích stání ze zámkové dlažby. Při ko-
nečné úpravě ulice se nezapomene na novou
zeleň a veřejné osvětlení.

Investorem celé akce je Statutární město
Ostrava a předpokládá se, že první etapa re-
konstrukce Korunní ulice bude dokončena 
v listopadu tohoto roku. (TK)

Rekonstrukce Korunní ulice

Již VIII. ročník festivalu městských
folklórních souborů s mezinárodní účastí
Folklór bez hranic se v Ostravě konal od
15. do 19. srpna 2005. V Mariánských Ho-
rách se soubory představily v úterý 16. srp-
na.

(Pokračování na str. 2)

Folklór bez hranic
v Mariánských Horách

Pozvánka na koncert

Fota: František Řezníček

Rekonstrukce kabelů
VN a NN

Severomoravská energetika začala
provádět rekonstrukci kabelů vysokého
a nízkého napětí v oblasti od ulice So-
kola Tůmy ohraničené ulicemi Novove-
skou a 28. říjnem až po Novinářskou 
ulici.

Předpokládá se, že rekonstrukce bude
ukončena do konce listopadu s tím, že
některé definitivní úpravy (terénní úpra-
vy zeleně) budou dokončeny až na jaře
příštího roku.

Občanské průkazy jsou platné!
Občanské průkazy, vydané od 1. led-

na 2005 do 31. srpna 2005 jsou platné 
a není důvod pro jejich výměnu. Přesto-
že mají chybný francouzský text (ne-

správný sklon čárky nad písmenem
„e“), jsou notifikované, což znamená, že
je možné používat je k cestám do Ev-
ropské unie. (Red.)

Další  K o n c e r t  p r o  p o t ě š e n í
se koná v pondělí 17. října 2005 od 16
hodin v obřadní síni naší radnice.

Přijďte se potěšit líbivými melodie-
mi v podání žáků a učitelů Základní
umělecké školy E. Marhuly v Marián-
ských Horách. Vstup je zdarma.

(Red.)



19. 10. - 21. l0. 2005
1. Šimáčkova 23 - 25
2. Bedřišská kolonie - křižovatka ul. Cha-

loupeckého a ul. Bedřišská
3. Bedřišská kolonie - křižovatka ul. Cha-

loupeckého a ul. Jasinkova
4. Nivnická ke stanovišti kontejnerů pro

domy Přemyslovců č. 55 - 57 
5. Přemyslovců 66 - dvůr
6. Výstavní 22

21. 10. - 24. 10. 2005
7. Strmá mezi domy č. 5 - 7
8. Žákovská ulice - parčík
9. Ul. Rtm. Gucmanna

10. Křižovatka Matrosovova - Wolkerova
11. Všovců 2 - 4
12. Cottonové mezi domy 4 - 6

24. 10. - 26. 10. 2005
13. Bedřišská kolonie, křižovatka Chalou-

peckého - Kordova
14. Lázeňská
15. Josefa Šavla
16. Zelená 80
17. MŠ Fifejdy I. - slepá ulička
18. Fr. Šrámka 10

31. 10. - 2. 11. 2005
19. Železná 10 - 12
20. Nájemnická 10
21. Ladislava Ševčíka - plocha vlevo při

vjezdu z ul. Železárenské
22. Křižovatka Kubelíkova - Vršovců
23. Jiřího Trnky 5
24. Křižovatka Prostorná - Mrštíková

2. 11. - 4. 11. 2005
25. ul. Generála Hrušky, mezi domy 23 a 25

26. Křižovatka Boleslavova - Karasova
27. Generála Janka 2 - parkoviště
28. Bílá, mezi domy č. 1 - 3
29. Generála Hrušky 6
30. Křižovatka Emila Filly - Korunní

4. 11. - 7. 11. 2005
31. Křižovatka Mojmírovců - Kollárova
32. Oblá
33. Šimáčkova, mezi domy 23 a 25
34. Generála Janka 5
35. Pujmanové, naproti domu č. 11
36. Olivova - Raisova

Odbor MHDaO sděluje, že kontejnery
budou přistavovány a odváženy během

dne a v těch termínech, které jsou uvede-
ny. Přesnou hodinu nelze stanovit.

Dále upozorňujeme, že může dojít k ur-
čitému posunu umístění kontejnerů pro
velkoobjemový odpad, vzhledem k par-
kujícím autům apod.

Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů
n e s m í být ukládán nebezpečný odpad,
popel, stavební suť a domovní odpad.

Velkoobjemovými odpady se rozumí
jen malé množství nebo jednotlivé před-
měty z běžného chodu domácností, které
se svým rozměrem nevejdou do sběrných
nádob na komunální odpad.

Tyto služby jsou zabezpečeny pro obča-
ny a nejsou poskytovány pro podnikatele.

Sedmihlavý drak je smyšlenka. Pohád-
kový literární výraz. Nikdo z dospělých ne-
věří tomu, že chytrý český Honza ví a zná,
jak zachránit tuto zemi před krvelačnou
mnohohlavou nestvůrou a přece o tom vy-
kládají dětem před spaním. Stejnou zálud-
ností je výraz HOLOBYT. Občanský záko-
ník takový pojem nezná. Novinové texty,
které ho užívají, matou a balamutí důvěřivé
občany, kteří pak věří tomu, že pomocí ho-
lobytů lze řešit bytovou situaci a následné
sousedské rozpory s Rázovitými Občany
Města.

Ti, co o holobytech tak rádi mluví, pí-
šou, spekulují na lavičkách v parku nebo 
v hospodě, by si měli uvědomit, že každý
dům s popisným číslem musí být zkolau-
dován a zařazen do některé z bytových ka-
tegorií, které jsou dány zákonem.

Čtenáři Zpravodaje vědí, že v MH+H
byty poslední, tj. nejhorší 4. kategorie už
nejsou a nebudou. Rovněž vědí, že cena
nového domu se zhruba vypočítá podle
vzorečku: obestavěné metry čtvereční krát
výrobní cena, kterou udávají stavební fir-
my, za jeden metr čtvereční. Ta se 
v Ostravě pohybuje okolo 20 000 Kč. 
K tomu připočtete základní vybavení bytů
a infrastrukturu (tj. přívod plynu, vody, ka-
nalizace, elektriky). Snad se dá ušetřit na
vodovodních kohoutcích, velikosti ku-
chyňské linky… Nepodléhejme tedy před-
stavě, že nový holobyt vyjde levněji, než
byty ve standardním domě.

Čtenáři Zpravodaje rovněž vědí, že re-
konstrukce „starých barabizen“ přijde při-
bližně stejně, jako výstavba nového domu.
Ušetří se pouze za pozemek a možná za in-
frastrukturu. Kromě toho se ví, že je třeba
se smířit s tím, některé domy, ba i velká se-
skupení domů jsou odsouzeny k dožití. 
A to nejen v Ostravě, ale i v České repub-
lice, v Evropě, na zeměkouli. V bývalé
NDR se bourají celá paneláková sídliště. Je
to dáno stavebním charakterem některých
objektů. Mezi takové se řadí například fin-
ské domky, brigádnické kolonie. Proč?
Protože jsou za hranicemi své životnosti,
jsou stavebně nedokonalé, urbanisticky ne-
zajímavé a jejich případná rekonstrukce by
byla příliš nákladná. Měly by přenechat
místo domům kvalitnějším a na úrovni 21.
století. Proto radnice, má-li takové domy
ve svém držení, nedoporučuje u takových
rozsáhlejší opravy ani rekonstrukce, neboť
se ví, že nebudou na svém místě na věky
věkoucí. Jejich nižší bytová kategorie je
navíc předurčuje k bydlení pro ty, kteří se
považují za sociální případy a volají po
nízkém nájmu.

Shrnuto a podtrženo. Slovo holobyt je
fikce a žádné „sídliště“ už nebude vypadat
tak, jak před padesáti lety.

Nyní z jiného soudku. 
Otázku neplatičů řeší soud. Soud rozho-

duje o občanech, kteří nezaplatí tři za se-
bou jdoucí nájmy. Soudu takovou skuteč-
nost sdělí majetkoprávní odbor radnice,
který nájemníkům obecních bytů dává jed-
noznačně najevo, že jejich prvořadou po-
vinností je platit nájem. V případě, že soud
rozhodne, že neplatič se má přestěhovat do
náhradního bytu, nabídneme mu ubytování
v Domech náhradního bydlení na ul. Že-
lezné (ty jsou plné), nebo do NIŽŠÍ bytové
kategorie, než neplatič bydlí, na dobu urči-
tou. Soudy ještě nikoho neodsoudily do
HOLOBYTU, protože soudy vědí, že ho-
lobyty neexistují. V krajním případě exis-
tuje rozsudek - bez náhradního bydlení - to
je na ulici. Viz poslední případ z ulice Ná-
jemnické (nájemnice s 25 pejsky v bytě).

Svérázem měst je chování Rázovitých
Občanů Města. Navíc tvrdí-li, že oni nic,
že to ti druzí a neházejte nás do jednoho
pytle. Ale jak řešit v přestupkové komisi
radnice zapeklitou situaci svízelných sou-
sedských vztahů, když stěžovatel se „zapo-
mene“ podepsat a když se nenajde občan,
který bude ochoten svědčit. A o tom to je.

Místostarosta J. Jezerský

HOLOBYTY A NEPLATIČI

KNIHOVNA – KNIHY – ČTENÁŘ
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Začátek října je v českých knihovnách
již tradičně ve znamení „Týdne kniho-
ven“. Knihovna města Ostravy připravila
celoměstskou akci věnovanou 50. výročí
ostravského studia České televize. Také
knihovny našeho obvodu na ulici J. Trnky
10 a na ulici Daliborova 9 připravily řadu
akcí, na které vás v době od 3. 10. - 9. 10.
srdečně zveme:

Pro děti jsme připravili soutěž o České
televizi z názvem „TELEVIZNÍ OTAZ-
NÍKY“. Ve čtvrtek 6. 10. od 13 do 17 ho-
din budou DÍLNY, kde děti mohou kreslit
nebo vyrábět z plastelíny, moduritu, obalů
na vajíčka, postavičky z večerníčků.

V pátek 7. 10. budou děti natáčet RE-
PORTÁŽ. Malí reportéři se pokusí natočit
reportáž mezi dětmi a dospělými o kni-
hovnách i televizi.

Završením celého týdne bude EXKUR-
ZE vítězů soutěže „Televizní otazníky“ do
ostravského studia ČT dne 12. 10.

Nezapomeneme ani na besedy se sou-
časnými nebo bývalými pracovníky a re-
portéry ČT. Např. v úterý 4. 10. dopoled-
ne bude v knihovně na J. Trnky 10 s žáky
ZŠ besedovat dramaturgyně ostravského
studia a spisovatelka paní Hana Juračáko-
vá.

Bližší informace o akci „Týden kniho-
ven aneb Týden s ČT Ostrava“ najdete 

v jednotlivých knihovnách a na informač-
ních plakátech.

Pozvánka na další akce:
Knihovna na Daliborově 9, Ostrava-

Mariánské Hory
Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Podzimní stmívání - dílna, ve které bu-

deme vyrábět lampiony, větrníky na lam-
piónový průvod - ve čtvrtek 20. 10. od 13
- 17 hodin.

Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10:
Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Pohádkové luštěniny - zábavné pohád-

kové křížovky pro mládež 10. 10. - 31. 10.
Zářivá světýlka - tvůrčí dílny, ve kte-

rých budeme vyrábět originální lampiony
různých tvarů - pondělí 17. 10. a čtvrtek
20. 10. od 13 do 17 hod.

Oddělení pro dospělé připravuje:
13. 10. - 18. 11. - výstavu archivních

materiálů - Okupace Ostravy.
Na 2. 11. se chystá celoměstský lampi-

ónový průvod v rámci Pohádkového roku
H. Ch. Andersena. Při této příležitosti bu-
de v prostorách Knihovny města Ostravy
slavnostně zahájena výstava o H. Ch. An-
dersenovi za účasti dánského velvyslance
Jorgena Bojera.

Pracovníci knihovny

Nebojte se myši!
Nemyslíme tím malého hlodavce, ale ná-

zev počítačového kurzu pro širokou veřej-
nost, který ve spolupráci s firmou Havel po-
řádá Klub žen v Ostravě-Mariánských Ho-
rách.

Základní kurzy jsou tři: Základy počítače,
Základy textového editoru a Internet a elek-
tronická pošta.

Zájemci o kurz nemusí mít vlastní počí-
tač, ty dodá, stejně jako lektory, firma Havel.
Cena jednoho kurzu činí 300 Kč za 9 škol-
ních hodin a je tak nízká pouze proto, že je
dotována Ministerstvem informatiky.

Kurt se koná v září 2005 v místnostech
Klubu žen na ulici Přemyslovců 48 v Mari-
ánských Horách.

Maximální počet účastníků jednoho kurzu
je 10, v případě velkého zájmu je možno 
uspořádat více kurzů. Účastnit se však lze
jen jednoho.

Kdo se může do kurzu přihlásit? Každý
bez ohledu věku, ženy i muži, babičky, dě-
dové či vnuci, zaměstnaní či důchodci.

Informace a závazné přihlášky přijímá pa-
ní Eva Biernatová na telefonním čísle: 
724 089 334 od 8 do 20.00 hodin.

Folklór bez hranic v Mariánských Horách

(Pokračování ze str. 1)
Počasí festivalu nepřálo a tak se musela využít

nouzová mokrá varianta a vystoupení souborů se pře-
sunulo z plánovaného Mariánského náměstí do sálu
Domu dětí a mládeže. V době, kdy probíhá rekon-

strukce Korunní ulice, to nebylo řešení nejšťastnější,
ale i tak se přehlídka velmi vydařila. Soubory tak mě-
ly možnost konečně spatřit celá vystoupení svých ko-
legů a svou cestu do sálu si našla i celá řada diváků.
Kromě domácí Hlubiny je určitě nejvíce uchvátil

temperamentní ORAVAN ze Slovenska nebo soubor
MARGARITY z Gruzie. V sále nechyběla ani sta-
rostka obvodu a senátorka Liana Janáčková, která nad
letošním ročníkem převzala záštitu.

(TK)

Základní umělecká škola E. Marhuly,
Hudební 6, Ostrava-Mar. Hory

ZUŠ E. MARHULY
PŘIJÍMÁ NOVÉ ŽÁKY
všech věkových skupin (od pěti let)

do hudebního, tanečního
a literárně-dramatického oddělení

a všech přípravných oddělení
Ostravského dětského sboru

Veškeré informace
podá ředitelství školy

tel.: 596 620 282, 596 619 258

Seznam stanovišť a data přistavení kontejnerů
pro svoz a likvidaci velkoobjemových odpadů

V průběhu II. čtvrtletí se konala dvě zase-
dání Zastupitelstva městského obvodu, šest
řádných a dvě mimořádné schůze Rady
městského obvodu.

Zastupitelstvo na svých zasedáních
rozhodlo - vyhlásit záměr obvodu prodat

bytové jednotky v domech Korunní 12 stá-
vajícím nájemníkům:

- prodat bytovou jednotku v domě Tvor-
kovských 3 manželům Šudřichovým 

- prodat bytové jednotky v domě Korunní
37 stávajícím nájemníkům

- prodat zastavěné plochy a nádvoří (par-
cely č. 398/7, 399, 400, 711/3 a 2655 - vše 
v k. ů. Mariánské Hory) Českému svazu vě-
deckotechnických společností

schválilo - vyúčtování hospodaření obvo-
du za rok 2004

- rozbory hospodaření MŠ a ZŠ v obvodu
za rok 2004

- 1. a 2. úpravu rozpočtu obvodu
- rozbor hospodaření obvodu za leden až

květen 2005
poskytlo - sponzorský dar ve výši 30 000

Kč Domu dětí a mládeže v O.-Mariánských
Horách

Rada na svých schůzích
rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na:
- provedení výměny oken v domě Ludmi-

lina 31 s firmou VYSOT, s.r.o.
- terénní a sadové úpravy vodárenského

kopce v rámci Regenerace sídliště Fifejdy I.
s firmou Arbor Moravia, s.r.o.

- vybudování dětského hřiště na sídlišti
Fifejdy I. s firmou Jaromír Mičulka 

- renovaci elektroinstalace v domě Vý-
stavní 4 s firmou Rudolf Jurošek

- provedení výměny oken v domech Lad.
Ševčíka 19, 21, 23 s firmou ERVO stavby

- ul. Baarova - rozšíření území v rámci
Regenerace sídliště Fifejdy I. s firmou Arbor
Moravia, s.r.o.

- renovaci otopné soustavy v domě Mari-
ánské nám. 3 s firmou EV-Servis, s.r.o.

renovaci zdravotechniky v domech L.
Ševčíka 19, 21, 23 s firmou Richard Janoš

- poskytování periodických úklidových
služeb v budovách úřadu s firmou Hadr 
a Kyblík

schválila pronájmy bytů v Domech s pe-
čovatelskou službou:

Gen. Hrušky 1 - byt 1+1 p. Evě Valihra-
chové

Novoveská 14 - byt 1+1 p. Věře Blažejové
- byt 1+1 p. Hedvice Petruškové
- byt 1+1 p. Janě Staré
- byt 1+1 manželům Jadášovým
- byt 1+1 p. Evě Míčkové
Šimáčkova 27 - byt 0+1 p. Žofii Vargové
- byt 0+1 p. Aleně Lisníkové
Stanovila roční nájemné za pronájem

hrobových míst 
- jednohrob nebo urnové místo: 70 Kč
- dvojhrob 120 Kč
s účinností od 1. ledna 2006.

Rozhodla o poskytnutí sponzorských
darů

- p. Renátě Vašinové ve výši 10 000 Kč na
pokrytí cestovného pro jejího nezletilého sy-
na Adama Vašinu, který byl nominován na
mistrovství Evropy v latinsko-amerických
tancích v kategorii mládež, konané dne 9. 4.
2005 v Moskvě

- dětské cimbálové muzice Kovalíček 
v O.-Mariánských Horách ve výši 10 000 Kč
na pořízení lidových krojů, notových a stu-
dijních materiálů a některých součástí hu-
debních nástrojů

- Českému rybářskému svazu, místní sku-
pině Ostrava-Mar. Hory, ve výši 2500 Kč na
uspořádání dětských rybářských závodů dne
25. 6. 2005

- Občanskému sdružení ENFACES
DĚTEM ve výši 2000 Kč jako příspěvek na
výrobu a distribuci CD nosičů s comicsy

- Ostravskému dětskému sboru za mimo-
řádnou reprezentaci obvodu na festivalech
doma i v zahraničí ve výši 15 000 Kč

- Billiard Hockey Clubu Poruba Stars -
Ostrava ve výši 3000 Kč na zajištění turnaje
ve stolním hokeji, který se konal 27. 8. 2005
v O.-Mar. Horách.

Rozhodla
o poskytnutí věcného daru (formou peněž-

ní poukázky) ve výši 1000 Kč žákům ZUŠ 
E. Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách:

- Nikol Bókové
- Michalu Zedníčkovi
- Martině Nytrové
- Heleně Šmídové
za mimořádné výkony v oblastní a celo-

státní soutěži ZUŠ.
Ing. Miloš Pauček, tajemník ÚMOb

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu
a schůzí Rady městského obvodu ve II. čtvrtletí 2005

Meditační centrum pro rodinné
a občanskoprávní spory

(Specializujeme se na rodinné mediace)

Co je mediace:
♦ Mediace je alternativní metoda řešení kon-

fliktů
♦ Spočívá ve zprostředkování řešení sporů

nezávislým odborníkem (mediátorem)
♦ Mediace je dobrovolná
♦ Podmínkou mediace je souhlas obou stran

sporu
♦ Výsledkem je dohoda respektující zájmy

obou stran
♦ O výsledku mediace rozhodují sami účast-

níci
♦ Mediace je rychlejší a méně finančně ná-

kladnější než soudní řízení

Zaručujeme:
♦ Anonymitu
♦ Mlčenlivost
♦ Dostatek času na jednání
♦ Nestrannost

Kde nás najdete:
Jahnova 12, Ostrava-Mariánské Hory
(budova Centra sociálních služeb), tram.
zastávka Prostorná, telefon: 603 727 498
(volejte v Út a Čt mezi 8.00 - 16.00 hod.)

Kontaktní dny:
Úterý 16.00 - 20.00, Čtvrtek 16.00 - 20.00
Služba je finančně podporována Statutárním
městem Ostrava a Krajským úřadem Morav-
skoslezského kraje.
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Gerifit centrum, Novoveská 14, Os-
trava-Mariánské Hory, telefonní číslo
599 459 122

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

❏ REHABILITACE: i nadále fungu-
je rehabilitace hrazená zdravotními po-
jišťovnami. 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: 4. 10. ve 14.00 hodin
Zahrady v japonském a čínském stylu.
Přednáška Mgr. Samka.

Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

DPS Šimáčkova 27, Gen. Hrušky 1,
Ostrava-Mariánské Hory, tel. číslo
599 459 131, pečovatelky 599 459 132

❏ PEDIKURA: každý pátek od 7.00
do 12.00 hodin, 

❏ HYDROMASÁŽNÍ VANA: kaž-
dý den mimo pátek, vždy po dohodě 
s pečovatelkou. 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

ABY U NÁS NEHOŘELO (21)
V neděli 4. září večer, přinesly všechny

renomované TV stanice světa otřesné svě-
dectví: ve výškovém bytovém domě v Paří-
ži vypukl požár. Při požáru zahynulo 14 
osob, z toho 3 děti.

Velitel zásahu k tomu řekl: „ … Požár
jsme uhasili do půl hodiny. Zahynulým oby-
vatelům jsme však již nemohli pomoci. Otrá-
vili se zplodinami hoření.“

Aby k těmto neštěstím nedocházelo, jsou
vysokopodlažní bytové domy již ve stadiu
výstavby vybaveny prosklenými dveřmi do
jednotlivých bytových buněk, které mají šíře-
ní kouře, ale i ohně zabránit. Při preventiv-
ních požárních kontrolách však zjišťuji, že ty-
to dveře jsou ponechávány v otevřeném sta-
vu, samozavírače jsou vyřazovány z činnosti,
nebo dokonce i zcizovány a případný požár
způsobí zakouření únikových cest a velmi
rychle se šíří. Vím, že zavřené dveře na chod-
bách překáží, zejména když domů neseme
objemný nákup. Ale jejich důsledným zaví-
ráním chráníme svůj život i zdraví!

O tom, jak rychle se kouř do vyšších po-
dlaží rozšíří, by vám mohli říci nájemníci
16podlažního bytového domu na ul. Gen.
Hrušky 23. V úterý 23. srpna ve 14 hodin zde
hořelo ve sklepních prostorách a jen díky to-
mu, že hasiči HZS MSK byli na místě již 
5 minut po nahlášení požáru a také díky to-
mu, že jsem v dopoledních hodinách při pre-
ventivní požární kontrole zmiňované dveře
ve všech podlažích uzavřel, nemuseli nájem-
níci z bytového vybavení pracně odstraňovat
zápach kouře.

Jiným nešvarem je zaskladňování úniko-
vých cest vyřazenými předměty z domácnos-
tí. Únikové cesty nesmíme zužovat a to ani 
v dobrém úmyslu - obyvatelé Domu s pečo-
vatelskou službou na ul. Gen. Hrušky 1 mají
v prostoru schodiště krásnou květinovou 
a dekorativní výzdobu, ale v případě požáru 
a zakouření únikových cest by se včas nedo-
stali z domu a značně by ztížili práci hasi-
čům, kteří je přijeli zachránit. V Domě s pe-
čovatelskou službou na ul. Novoveské jsou
zase zkrášleny lodžie na obou koncích chod-
by. Tyto lodžie jsou součástí únikových cest 
a byly projektovány k záchraně obyvatel po-

mocí výškové techniky - nikoli k tomu, aby
zde byly zřizovány diskusní kuřárny!

V prvním zářijovém týdnu, kdy vám při-
pravuji další pokračování seriálu „Aby u nás
nehořelo“, sluníčko kouzelně hřeje a nikdo si
snad ani neuvědomuje, že za dveřmi je topná
sezóna. Před topnou sezónou a v celém jejím
průběhu je proto zapotřebí zabezpečit a sle-
dovat zejména následující úkoly:

- pravidelné čištění komínů, kouřovodů 
a tepelných spotřebičů, 

- dbát, aby v blízkosti tepelných spotřebi-
čů se nenacházely snadno hořlavé látky a pa-
livo,

- dodržovat bezpečné vzdálenosti určené
návodem na instalaci a užívání spotřebiče od
stěn, podlahy a hořlavých hmot,

- při skladování paliv brát v úvahu, že jed-
notlivá tuhá paliva se skladují odděleně z dů-
vodu samovznícení,

- provádět kontrolu připojení plynových
spotřebičů, funkčnosti hlavních a dílčích uzá-
věrů a pravidelnou kontrolu těsnosti rozvodu
plynu pěnivými látkami,

- sledovat, aby při skladování hořlavých
kapalin v prostoru garáží bylo na jedno stání
uloženo v uzavřených obalech nejvýše 40 lit-
rů pohonných hmot,

- kontrolovat elektrické rozvaděče, stroje,
spotřebiče a osvětlovací tělesa se zaměřením
na jejich ochranné kryty.

I v letošním roce, v měsících říjnu a listo-
padu provedou dle plánu PPK 2005 kontrolní
skupiny preventivní požární kontroly objektů
v majetku Statutárního města Ostravy, měst-
ského obvodu MHaH. Pozornost bude zamě-
řena na finské domky na sídlišti Bedřiška,
drobné provozovny, objekty garáží, plynové
kotelny a předávací stanice, školy a školní jí-
delny, bytové domy a některé další.

Proto si prosím v nastávajících dnech na-
jděte čas na přípravu na preventivní požární
kontrolu. A až se u vchodu do vaší provozov-
ny nebo objektu objeví příslušníci našeho
Sboru dobrovolných hasičů a prokáží se prů-
kazkami, vystavenými Mariánskohorskou
radnicí, uvědomte si, že přišli provést kontro-
lu právě ve vašem zájmu.

Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb MHaH

ODPADOVÉ DESATERO (POSLEDNÍ ČÁST)
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.

9. Snaž se vyhazovat co nejméně.
Množství odpadu, které v domácnosti

vzniká, můžete do značné míry ovlivnit. Vel-
kou část odpadu totiž tvoří obaly od nejrůz-
nějšího zboží. Proto už při nákupu myslete na
to, že obal který vlastně slouží jen k bezpeč-
nému transportu a uskladnění zboží, se záhy
stane odpadem, a i podle toho vybírejte zbo-
ží.

Tipy, jak při nakupování předcházet
vzniku odpadu:

1) Vybírejte zboží ve vratných obalech.
2) Pokud je to možné, využívejte obaly 

opakovaně (k zavařování, uchovávání
potravin či drobných domácích potřeb
apod.).

3) Vybírejte zboží v obalech, které můžete
vyhodit do kontejneru na tříděný odpad.

4) Nekupujte to, co je zabaleno zbytečně
několikanásobně (např. plechovka sardi-
nek, zabalená ještě v papírové krabičce).

5) Noste si svou nákupní tašku, nepřinese-
te domů s každým nákupem další zby-
tečné „igelitky“. 

Další velkou položkou odpadu z domác-
nosti jsou nejrůznější organické zbytky -
slupky od ovoce a zeleniny, zbytky jídla, sko-
řápky vajec či ořechů a podobně. Pokud k to-
mu máte podmínky (bydlíte v rodinném
domku se zahrádkou), tento odpad můžete
kompostovat ve vlastní kompostárně, snížíte
tak množství odpadu ve své popelnici a navíc
získáte kvalitní hnojivo pro zahrádku. 

Pokud se vám podaří zmenšit množství
odpadu, určitě nebudete mít problém s přepl-
něnou nádobou na směsný odpad. Navíc se
omezí i množství odpadu na skládce komu-

nálního odpadu v Ostravě-Hrušově, kam se
směsný komunální odpad ukládá. Ta je sice
dobře zabezpečena, aby neohrožovala životní
prostředí ve městě, ale bude-li se plnit poma-
leji, oddálí se nutnost výstavby dalších sklá-
dek, zabírajících místa, která by mohla být
využita k jiným účelům. Vhodných míst k za-
ložení skládek v našem městě není mnoho!

10. Když si nevíš rady, zeptej se.
Protože složek komunálního odpadu je ví-

ce, není snadné pamatovat si všechny způso-
by jejich likvidace, zvláště pokud se jedná 
o typ odpadu, který nevyhazujete až tak čas-
to. Když si tedy nevíte s něčím okolo odpadů
rady, zeptejte se povolaných:

- základní informace o systému hospo-
daření s komunálním odpadem v Ostravě:

OZO Ostrava s.r.o.  800 159 238
-  odvoz objemného odpadu, informace

o sběrných dvorech a výkupnách papíru: 
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 4 - Dopra-

va a manipulace s odpady  800 100 699
- odvoz tříděného odpadu, rozmístění

kontejnerů na plasty a sklo:
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 1 - Odvoz

odpadu  800 178 532
- objednávky nebo odhlášky popelnic:
Magistrát města Ostravy, Odbor komunál-

ní a bytový 599 442 516
599 443 032
599 443 033 
599 443 414

- poplatek za odvoz odpadu:
Magistrát města Ostravy, Odbor financí a

rozpočtu, telefon podle počátečního písme-
ne příjmení plátce: A -Ď  599 443 523

E - M  599 443 521
N - R  599 442 512
Ř - Š  599 443 169
T - Ž  599 443 230

- reklamace odvozu odpadu, výměna
poškozené odpadové nádoby:

OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 1 - Odvoz
odpadu, tel.: 596 101 133

- stavební odpad:
OZO Ostrava s.r.o., Provozovna 5 - Ob-

chodní činnost, tel.: 596 251 220

Informace o systému hospodaření s odpa-
dy ve městě naleznete i na internetových
stránkách:
www.ozoostrava.cz, www.mmo.cz

Likvidace nebezpečných odpadů
Vážení občané, vážení garážníci,
v letošním roce zajišťujeme přistavení mobilní sběrny nebezpečných odpadů do areá-

lů garáží na území městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Potřebujete-li se zba-
vit z domácností a garáží nebezpečných odpadů, odevzdejte je prosím bezplatně do mo-
bilní sběrny, která bude umístěná na šesti stanovištích vždy v době od 10 do 18 hodin, 
s polední přestávkou od 12 - 12.30 hod.

Do sběrny lze odevzdat nefunkční zářivkové trubice, autobaterie, plechovky od barev,
laků a ředidel, stará ředidla, oleje, zaschlé barvy a podobně.

Tato sběrna slouží pouze fyzickým osobám, tedy občanům, nikoliv podnikatelům.
Podnikatelé musí mít o likvidaci nebezpečných odpadů vždy potvrzení, což v této mo-
bilní sběrně nelze zajistit. 

Kde a kdy bude sběrna nebezpečných odpadů umístěna?
- 26. září 2005 v areálu garáží na Štolbově ulici
- 27. září 2005 v areálu garáží na Žákovské ulici
- 29. září 2005 v areálu garáží na ul. Ladislava Ševčíka
- 11. října 2005 v areálu garáží na ul. Baarova
- 12. října 2005 v areálu garáží na ul. Výstavní
- 13. října 2005 v areálu garáží na ul. Fráni Šrámka
Věřím, že se zbavíte ekologicky všech nepotřebných nebezpečných odpadů prostřed-

nictvím této sběrny a nebudou v obvodu volně pohazovány tyto odpady okolo popelni-
cových nádob.

Provoz sběrny denně stojí zdejší Úřad městského obvodu 6600 Kč.

Nádherné počasí, příjemná nálada a hod-
notné ceny čekaly na účastníky dětských ry-
bářských závodů 25. června na revíru Odra
2B, tedy mariánskohorské Jarce. Dva dny
před akcí byl bybník zarybněn 250 kg kapra
a 50 kg pstruha duhového.

Úlovky mládežníků byly radostné. Na-
chytali celkově 146 kusů a jako vítěz byl vy-
hodnocen Adam Kopecký s celkovou délkou
286 cm. Druhé místo obsadil Martin Čapek
a třetí patřilo Václavu Krejčímu. Všichni
však obdrželi nějakou z cen, které v celkové
hodnotě 14 000 Kč štědře věnovali sponzo-
ři, především Městský obvod Mariánské Ho-

ry a Hulváky, který byl osobně zastoupen
starostkou Ing. arch. Lianou Janáčkovou,
dále to byly firmy GAMA ochranné pomůc-
ky, zastoupena Vladimírem Hütterem, spo-
lečnost AWD s p. Suchánkem, Údržba vozo-
vek p. Mičulka, společnost NEW REMIS
Ing. Remiáše, RT-TORAX autoservis a MO-
BIL-SHOP p. Macíčka, ČRS Ostrava p. Do-
ležal, MS RS Mariánské Hory, Rybářské po-
třeby p. Koláře a Fish centrum.

Všem sponzorům a účastníkům patří dík
MS RS Mariánské Hory, zastoupenou jejím
předsedou Josefem Rojákem.

Rybářské závody v Mariánských Horách

Akce na měsíc říjen 2005:
8. 10. 2005 - Exkurze na MEZI-

NÁRODNÍ VÝSTAVU KOČEK, Černá
louka Ostrava, pro členy ZK+veřejnost
(9.00 - 12.00 hod.)

8. 10. 2005 - Vyvěšování budek v par-
cích Ostravy-Poruby, pro členy ZK+veřej-
nost (9.00 - 12.00 hod.)

15. 10. 2005 - Vyvěšování budek v par-
cích Ostravy-Poruby, pro členy ZK+veřej-
nost (9.00 - 12.00 hod.)

12. 10. 2005 - Klub kaktusářů „CE-
REUS“, pro členy klubu+veřejnost (18.00 -
19.30 hod.)

22. 10. 2005 - Entomologický klub
setkání členů EK - beseda (8.00 - 11.00

hod.)
3. 10. - 3. 11. 2005 - Soutěž ve sběru ža-

ludů a kaštanů, pro členy ZK+veřejnost

PODZIMNÍ PRÁZDNINY:
26. 10. - 28. 10. 2005 - třídenní pobyt na

horách v Beskydech, základna Pasíčky -
pro členy ZK SMPř

KONTAKTY:
SMPř Poruba: tel. + fax: 596 913 788,
e-mail: smprostrava@quick.cz

STANICE MLADÝCH PŘÍRODOVĚDCŮ
při DDM v Ostravě-Mariánských Horách

Čkalovova 1881, 708 00 Ostrava-Poruba

Studie HELEN je součástí celostátního
systému monitorování zdravotního stavu
ve vztahu k životnímu prostředí vedená
Státním zdravotním ústavem v Praze, která
se v letošním roce uskuteční v 16 městech
ČR včetně Ostravy.

Cílem šetření je doplnit dostupné údaje
demografické a zdravotní statistiky o vy-
brané ukazatele zdravotního stavu a od-
hadnout výskyt vybraných neinfekčních 
onemocnění a rizikových faktorů těchto 
onemocnění u městské populace ČR.

Tato etapa studie HELEN je koncipována
jako dotazníkové šetření socioekonomic-
kých a psychosociálních charakteristik 
a ukazatelů životního stylu u 400 žen a 400
mužů ve věku 45 - 54 let městské populace.
Polovina dotazovaných bude pozvána také 
k vyšetření celkového cholesterolu, krevní-
ho tlaku a vybraných tělesných proporcí.

Distribuci dotazníků a vyšetření u vy-
braných osob (respondentů) v Ostravě pro-
vedou odborní pracovníci Zdravotního 
ústavu se sídlem v Ostravě.

Čtrnáct až deset dnů před plánovanou
návštěvou tazatele obdrží respondenti do-
pis, který je bude informovat o účelu akce
a upozorní na dobu návštěvy tazatele. Do-
pis bude obsahovat i telefonní číslo, na
kterém bude možno sjednat jiný než stano-

vený termín návštěvy tazatele. Tazatel při
návštěvě předá respondentovi dotazník 
a dohodne termín, ve kterém si vyplněný
dotazník převezme, pokud nebude možno
dotazník vyplnit v čase návštěvy. Otázky 
v dotazníku se budou týkat údajů o věku,
pohlaví, rodinném stavu, vzdělání, zaměst-
nání, bydlení, zdravotním stavu, údajů 
o způsobu života, stravovacích zvyklos-
tech, osobních názorech, sociálních a eko-
nomických podmínkách.

S polovinou respondentů dohodne taza-
tel termín lékařského vyšetření na Zdra-
votním ústavu v Ostravě. Výsledky měření
včetně vyhodnocení, které provede vyšet-
řující lékař, respondenti obdrží na závěr
vyšetření.

Všechny zjištěné údaje budou zpracová-
vány anonymně, označeny pouze identifi-
kačním číslem respondenta tak, aby byla 
v souladu se zákonem zajištěna ochrana 
osobních dat. Údaje ze zdravotních dotaz-
níků a výsledky lékařských vyšetření bu-
dou shromážděny, zpracovány a vyhodno-
ceny ve Státním zdravotním ústavu v Pra-
ze a výsledky studie pak budou prezento-
vány v červnu příštího roku.

RNDr. Petr Hapala,
ředitel Zdravotního ústavu 
se sídlem v Ostravě

Zdravotní ústav provede v Ostravě šetření zdravotního stavu
obyvatel města ve vztahu k životnímu prostředí a životnímu stylu.

Občané Ostravy byli zařazeni do studie HELEN 2005.

Kronika
Na radnici vedeme kroniku Mariánských

Hor a Hulvák. Snažíme se do ní zařadit in-
formace, které budou zajímat příští genera-
ce. Protože nejsme vševědoucí, potřebujeme
spolupráci. Obracíme se proto na marián-
skohorskohulvácké firmy, instituce, organi-
zace, školy, sdružení a další a další s žádostí
o zaslání materiálů, popisujících jejich čin-
nost od doby vzniku do dnešních dnů. Tyto
se stanou podkladem pro zápis do kroniky
našeho městského obvodu. Samozřejmě, za-
jímají nás i názory fyzických osob - občanů,
které by měly být v kronice archivovány na
věčné časy.

Takže, uveďte písemnou formou, stručnou
a výstižnou charakteristiku podstatné (důle-
žité) události, která nastala ve vaší firmě, or-
ganizaci, škole…

Vítaným materiálem jsou propagační
publikace, fotografie a jiné doličné předmě-
ty. Je třeba nezapomínat na to, že velmi dů-
ležité je datum, kdy se co stalo, bez tohoto
údaje ztrácí zaslaný materiál vypovídací
schopnost.

Vaše příspěvky, které budeme na radnici
archivovat, zasílejte na adresu:

Městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky
Sekretariát starostky
Přemyslovců 63
709 00 Ostrava
nebo využijte naši elektronickou adresu:
uradmarhory@arsystem.cz

Pořádá akce:
Sobota 1. října od 10 do 17 hodin
ITALSKÝ DEN
Přednáška
Celodenní putování po antickém Římě 

a renesanční Florencii prostřednictvím před-
nášek a doprovodné videoprojekce. Před-
prodej vstupenek: každý všední den od 17
do 21 hodin. Vstupné: 350 Kč.

Úterý 4. října ve 20 hodin
Prezentace kurzu srovnávací filosofie Vý-

chodu a Západu
Kurz zahrnuje 15 přednášek, které budou

probíhat vždy v úterý ve 20 hodin. Cena
cyklu: 750 Kč, na prezentaci je vstup volný.
Přednáší: Antonín Vinkler. Přihlášky 
a místo konání: Každý všední den od 17 do
21 hod. na adrese Nová Akropolis.

Středa 19. října v 19 hodin
ARABSKÁ KULTURNÍ TRADICE
Přednáška
Náboženství a filosofie, Islámská mysti-

ka, Avicenna. Předprodej vstupenek: Kaž-
dý všední den od 17 do 21 hodin. Místo ko-
nání: Nová Akropolis. Vstupné: 40 Kč.

Pondělí 31. října v 18 hodin
Prezentace kurzu srovnávací filosofie Vý-

chodu a Západu
Kurz zahrnuje 15 přednášek, které budou

probíhat vždy v úterý ve 20 hodin. Cena
cyklu: 750 Kč, na prezentaci je vstup volný.
Přednáší: Antonín Vinkler. 

Přihlášky a místo konání Nová Akro-
polis.

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

Možná to ještě nevíte, ale také v Ostravě-
Mariánských Horách existuje skautská organi-
zace JUNÁK, která jako každým rokem, tak 
i letos přibírá nové členy do svých oddílů. 
A myslíme tím všechny děti ve věku 7 - 15 let,
které nechtějí jen tak sedět doma, či se toulat
po ulicích.

Pokud chcete poznat nové kamarády, jezdit
do přírody, prožít nová dobrodružství, zahrát si
spoustu her a účastnit se různých soutěží, ví-
kendy trávit na čerstvém vzduchu, naučit se 
užitečné tábornické a zálesácké dovednosti 
a další, tak neváhejte a přijďte mezi nás. Naše
klubovny se nacházejí na křižovatce ulic Ko-
runní a Baarova (velká skautská lilie s nápi-
sem JUNÁK).

Pro rodiče: Naši vedoucí jsou dlouholetí
členové našich oddílů, kteří zde působí převáž-

ně od svých dětských let a důsledně procházejí
činovnickým vzděláváním, které je završeno
patřičnými čekatelskými a vůdcovskými
zkouškami. Dále každý z nich musí 1x do roka
projít lékařskou prohlídkou, na základě které je
jim vystaveno potvrzení o schopnosti práce 
s dětmi.

Kontakt:
Světlušky (dívky 7 - 11 let): Táňa Seremko-

vá-Ďuba 777 846 523, schůzky čtvrtek 16.30 -
18.00.

Skautky (dívky 12 - 15 let): Lucie Syrová-
Buřťa 776 171 404, schůzky středa 16.30 -
18.00.

Vlčata (chlapci 7 - 11 let): Jan Procházka-
Hanyz 737 724 344, schůzky úterý 16.30 -
18.00.

Skauti v Mariánských Horách
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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?

✘ ověřená praxe, která Vás zbaví závislosti na nikotinu

✘ touto metodou přestala kouřit herečka p. Bohdalová

✘ poskytujeme možnost zhubnout a zůstat zdravý přirozenou

cestou pomocí biologických hodin a rytmického dýchání

IInnffoorrmmaaccee  nnaa  tteell..::  660055  775533  557799,,  ee--mmaaiill::  aappmmcczz22000055@@vvoollnnyy..cczz

ASOCIACE PODPORY MEDICÍNY PRAHA
nabízí

BIOKODOVÁNÍ PROTI KOUŘENÍ
A RYTMICKÉ HUBNUTÍ

(jeden rok záruka)

Výměna bytu
Obecní byt 4+1 I. kategorie v Ostravě-
Mariánských Horách na ulici Gen. Hruš-
ky, 2 balkóny, v hezkém prostředí, vhod-
ném pro děti. Dům je po rekonstrukci, má
plastová okna. Nájem + inkaso 4700/2 
osoby. Vyměním za 2 menší byty nejlépe
v Mariánských Horách. Telefonní číslo:
596 632 389 nebo 736 174 883 večer.

DDůůmm  dděěttíí  aa  mmllááddeežžee
OOssttrraavvaa--MMaarriiáánnsskkéé  HHoorryy,,

KKoorruunnnníí  4499  zzvvee  ddoo  ssvvýýcchh  řřaadd::

DDIIVVIIDDLLOO  OOSSTTRRAAVVAA::
Každé pondělí až čtvrtek pravidelné
zkoušky jednotlivých skupin Dividla -
možnost domluvy nových členů vždy

Po - Čt od 16.00 do 18.00
- přijímáme nové členy od do 20 let

HHLLUUBBIINNAA::
Každé pondělí a čtvrtek

pravidelné zkoušky souboru
od 19.30 do 22.00 hodin

- přijímáme nové členy, zejména muže
a chlapce od věku 16 let

66..  --  77..  řřííjjnnaa  22000055,,  DDDDMM  KKoorruunnnníí  4499::
AAnngglliicckkéé  ddiivvaaddlloo  pprroo  ZZŠŠ  aa  SSŠŠ  --  DDDDMM

77..  --  99..  řřííjjnnaa  22000055,,  JJeesseennííkk::
SSeemmiinnáářř  ddrraammaattiicckkéé  vvýýcchhoovvyy  vv  JJeesseennííkkuu

E-mail: dividlo.ostrava@seznam.cz
hlubina.ostrava@seznam.cz

28. října 251, Ostrava-Mariánské Hory,
nová prodejna u tram. zastávky Prostorná

➦ Nabízíme široký 
sortiment tapet, 
včetně samolepících

➦ Provádíme i renovace
dveří

➦ Široká nabídka zboží
pro váš domov

Otevřeno denně od 9.00 do 17.00 hodin
V sobotu od 9.00 do 12.00 hodin

Tapety DIMEX

JSME TADY PRO VÁS…
MAREK TYRPA

Volejte: 604 420 566

Potřebujete vyměnit zásuvky,
vypínače, jističe, zvonkové,

televizní či jiné rozvody?
Zrenovovat elektřinu

v bytě, domě, na chatě
nebo kdekoliv jinde?
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