
● V souvislosti s novým správním
řádem upozorňujeme občany na to, že
při podání žádosti o vydání občanské-
ho průkazu za občana staršího 15 let
může žádost podat zástupce jen na zá-
kladě plné moci. Tato plná moc nemu-
sí mít úředně ověřené podpisy.

● Koncerty pro potěšení se budou
až do konce školního roku opět konat
každý měsíc. Ten příští se koná 
v pondělí 24. dubna v 16.00 hodin 
v obřadní síni naší radnice. Pro vaše
potěšení zahrají studenti a učitelé Zá-
kladní umělecké školy E. Marhuly 
v Mariánských Horách. Vstup je
zdarma.
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KRÁTCE Z RADNICE

ČTĚTE UVNITŘ LISTU:

O kapličce
■

Zápis do mateřinek

12. února 2006 se v sídle Kulturní asoci-
ace Nová Akropolis v Ostravě Mariánských
Horách uskutečnilo už podruhé „Odpoledne
pro děti z dětských domovů“. Děti ze tří os-
travských domovů shlédly pohádku maňás-
kového divadla „O zlatovlásce“, po které ná-
sledovaly soutěže zaměřené na rozvoj ko-

lektivní spolupráce dětí, které byly zakonče-
ny sladkým občerstvením. 

Vyvrcholením odpoledne bylo předání
daru zástupcům ostravských dětských do-
movů. Děti si odnesly několik desítek plyšo-
vých hraček, které ve sbírce shromáždili čle-
nové a návštěvníci Nové Akropolis.

Odpoledne pro děti 
z dětských domovů v Ostravě

Krásné prožití velikonočních svátků
a bohatou pomlázku všem koledníkům přeje radnice

Bylo to v době voleb (rok 2004) do sená-
tu, kdy naše radnice upozorňovala na sku-
tečnost, že po vstupu České republiky do EU
k nám nekontrolovatelně přicházejí tzv. so-
ciální turisté. Vzpomínáte? Psaly o tom no-
viny, mluvilo se o tom v TV. Ve Zpravodaji
leden 2005 jsem uváděl fakta, která doku-
mentovala nemohoucnost radnic takovému
nežádoucímu jevu zabránit. Smutné bylo, že
v tomto konání jsme zůstali osamoceni 
a náprava spočívala pouze v iniciativě jedné
jediné osoby – paní senátorky Janáčkové.

Oč tehdy šlo? Chtěli jsme změnit dvě sku-
tečnosti:

1) dle právních norem EU, občané zemí
EU, kteří v ČR nepracují, ale mají povole-
ní k trvalému pobytu v ČR, mohou pobírat
sociální dávky.

2) Cizinecká policie ČR, která vydává ob-
čanu EU povolení k pobytu v ČR, vůbec
nezkoumá, kdo je majitelem bytu, který ob-
čan EU při své žádosti uvádí jako svou adre-
su v ČR. Jde o to, že nahlásí-li občan EU
adresu obecního bytu (a nejen toho), nikdo
se majitele, to je samosprávy obce neptá!!!

Naše výhrady vycházejí z přesvědčení,
že majitel je tu od toho, aby vytvářel a zajiš-
ťoval lidsky důstojné podmínky k bydlení 
a vyvaroval se narušování už tak křehkých
sousedských vztahů. Praxe je taková, že ma-
jitel je postaven před hotovou věc a pak ve

dvoupokojovém bytě, bez svolení majitele,
bydlí 4 dospělí a 10 dětí. Vidíme v tom ne-
horázný zásah státní (vládní) správy do
kompetencí obecní samosprávy. 

A tak paní starostka, senátorka Ing. arch.
Liana Janáčková, apelovala u ministerstva
vnitra i u ministerstva práce a sociálních vě-
cí… Měli jsme řadu jednání, angažovali
právníky a výsledkem je… poloviční ús-
pěch.

Dovolte mi, abych Vás, občany Marián-
ských Hor a Hulvák, seznámil s tím, že od
27. února 2006 vešla v účinnost novela zá-
kona o sociálním zabezpečení, která mění
podmínky nároku na dávky sociální péče
pro občany členských států EU a zároveň ví-
ce chrání sociální systém České republiky.
Konečně! Novela řeší situaci, kdy sociální
turisté se stanou neodůvodnitelnou zátěží
pro náš dávkový systém. Pak jim policie ČR
může zrušit již vydané povolení k přechod-
nému pobytu. Takové rozhodnutí se opírá 
o přesně stanovené bodové hodnocení, které
zpracuje úřední osoba obecního úřadu a ná-
sledně je přezkoumáno cizineckou policií.

Úspěch? Říkám ano. Vítáme novelu, ale
naše snaha vstoupit do předpisů EU tak, aby
vlastníkům bytů v ČR nekomplikovaly ži-
vot, pokračuje. I když Praha je daleko a Bru-
sel ještě dále. Držte nám palce.

Jiří Jezerský, místostarosta MH+H

Konečně

Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,

slíbila jsem v minulém čísle Zpravo-
daje, že Vám podám informace o mém
vydání resp. nevydání Senátem v souvis-
losti s kauzou „Hulvácké koupaliště“ 
a možné překročení pravomoci veřejného
činitele, kvůli kterému mě chtěla obvinit
Policie ČR.

Trestní stíhání na mě v srpnu 2004 po-
dali 2 kolegové – současní členové Zastu-
pitelstva Mariánských Hor a Hulvák Ro-
man Ramach a Petr Sumara, bývalí spo-
lustraníci v ODS.

Záležitost se udála na přelomu let 1997
– 98. Naše zastupitelstvo tehdy projedna-
lo žádost bývalého nájemce pana Kováče
o ukončení dlouhodobé nájemné smlou-
vy, vzalo na vědomí výši jím vložených
investic (uváděl cca 30 mil. Kč) a odsou-
hlasilo odstupné ve výši 5 mil. Kč jako
náhradu za tyto investice.

Zastupitelstvo mě pověřilo podpisem
Dohody o narovnání a převzetím koupa-
liště zpět do správy našeho obvodu. Pře-
stože jsem jednala v souladu s rozhod-
nutím zastupitelů a s jejich souhlasem,
měla jsem být obviněna z toho, že jsem
jednala bez jejich zmocnění.

Policie si tuto skutečnost u jiných za-
stupitelů vůbec neověřila a rovnou požá-
dala Senát o zproštění imunity, která do-
sud bránila mému obvinění… Byla jsem
z tohoto postupu opravdu dost překvape-
ná. Celou situaci jsem ve své „obhajova-
cí“ řeči objasnila svým kolegům senáto-
rům a ti rozhodli hlasováním (v počtu 40
z celkového počtu 67) na základě mých
argumentů mě nevydat. Zřejmě nejvíce je
k tomu rozhodnutí přesvědčil fakt, že
vyšetřování celé kauzy již Policií ČR pro-
běhlo s tím, že žádné pochybení na ce-
lém postupu nebylo nalezeno.

Dalším argumentem byl fakt, že trestní
oznámení na mě bylo podáno v době mé
senátní volební kampaně s evidentním
cílem mě poškodit.

Jsem ráda, že mohu nadále v klidu
pracovat pro Vás – mé voliče jak na rad-
nici, tak v Senátu. Je to zodpovědná prá-
ce a já ji chci nadále pro Vás vykonávat.

Liana Janáčková, starostka

je nákaza, způsobená ptačími chřip-
kovými viry. Přirozenými nositeli
těchto virů jsou výhradně ptáci. Ptačí
chřipka patří mezi vysoce infekční 
onemocnění mezi ptáky a může se
snadno přenést na domácí ptáky včet-
ně kuřat, kachen a krůt.

Není však třeba panikařit, ale je dů-
ležité přijmout určitá opatření, která
infekci domácího ptactva eliminují. 

Pokud zjistíte výskyt uhynulého
ptactva na místě veřejně přístupném,
volejte na linku Centra tísňového volá-
ní (telefonní čísla 150, 112, 156). Tato
informace bude předána Městské poli-
cii Ostrava. Její strážníci pak místo
výskytu zajistí a zamezí přístup 
ostatním osobám do příjezdu firmy, se
kterou je uzavřena smlouva k odstra-
nění uhynulého ptactva.

Pokud chcete znát veškeré informa-
ce o ptačí chřipce, můžete se je dozvě-
dět na speciální informační lince 
800 100 145. (Red.)

Letošní zima
nám dala všem zabrat. Nám lidem, kte-

rým byla velká zima, automobilistům, kteří
neměli kde parkovat, silničářům, kteří se
mohli strhat… Na své si snad přišli jen vy-
znavači zimních sportů. I když, těžko říct. 
V březnu už jsem nepotkala člověka, který
by netoužil po jaru. Ze zimního zoufalství
vzniklo pár aforismů, které vám pro pobave-
ní přetiskujeme:

Krásná písnička na téma 
zima se povedla Jaromíru 
Nohavicovi, který bydlí v Ma-
riánských Horách.

Ladovská zima
Za vločkou vločka z oblohy padá
chvilinku počká a potom taje
Na staré sesli sedí pan Lada
obrázky kreslí zimního kraje

Ladovská zima za okny je
a srdce jímá blbá nostalgie
Ladovská zima děti a sáně
a já jdu s nima do chrámu Páně

Bim bam bim bam bim bam bim bam
bim bam bim

To mokré bílé svinstvo pada mi za limec
už čtvrty měsíc v jednym kuse furt
prosinec Večer to odhažu namažu zada
ráno se vzbudim a zas kurva pada

Děcka maju zmrzle kosti
saňkuju už jenom z povinnosti
Mrzne jak sviňa třicet pod nulu
auto ani neškytne hrudky se dělaju
v mogulu

Kolony aut krok-sun-krok
bo silničáři ta jak každý rok
su překvapení velice že sníh zasypal jim
silnice Pendolino stojí kdesyk u Polomi
zamrzly mu všecky CD-ROMy
A policajti? Ti to jistí z dalky 
zalezli do Aralky

Ladovská zima za okny je
a srdce jímá bílá nostalgie
Ladovská zima děti a sáně
a já jdu s nima do chrámu Páně

Bim bam bim bam bim bam bim bam
bim bam bim

Na Vysočině zavřeli de jedničku
kamiony hraly na honičku
Takzvane rallye Letni gumy
v tym kopcu u Mezičiči
spěchali s melounama a teď jsou v…
Však vite kde

Na ČT1 Studio sníh
Voldanova sedi na saních
A v Praze kalamita jak na Sibiři
tři centimetry sněhu a u Muzea štyři
Jak v dalce vidim zasněženy Řip
řikam si: Praotče Čechu tys byl ale 
strašny cyp Kdyby si popošel ještě 
o par kilometru dále tak jsem se teďka
mohl kdesi v teple v plavkach valet

Místo toho aby se člověk bál zajit do
Teska na nakupy jak jsou tam na tych
rovných střechach sněhu kupy. Do toho
všeho jak mam zmrzly nos aj lica
tak ještě z radia provokater Nohavica

Ladovská zima za okny je
a srdce jímá bílá nostalgie
Ladovská zima děti a sáně
a já jde s nima do chrámu Páně

Bim bam bim bam bim bam bim bam
bim bam bim

Pak si zapište telefonní číslo 599 459 102-
107. Pokud však znáte klapku volaného, vy-
měňte poslední trojčíslí za číslo klapky a do-
voláte se přímo úředníkovi. Pokud se potře-
bujete dovolat na Magistrát města Ostravy,
volejte 599 444 444. Na tomto telefonním
čísle vás spojí nejen na všechny úředníky
magistrátu, ale také na všechny obvodní 
úřady a tedy úředníky ve městě.

Voláte na radnici?

Ptačí chřipka

Start kosmické rakety se dá 
odložit, topná sezona nikoliv

Zimu národům celého světa

Máme zmrzlé ruce

Školička internetu je desetihodinový
kurs pro seniory, ve kterém se za pou-
hých tři sta korun naučí základní práci
s počítačem a především s Internetem.
V dnešní době se vzdálenosti mezi měs-
ty a zeměmi díky internetu zkracují 
a znalost práce s internetem se stává
nutností.

Absolventi těchto kursů jsou nejen
„čerství“ důchodci, ale školičku interne-
tu a práci s počítačem zvládají i lidé
nad osmdesát!

Absolventi kursu se pravidelně setká-
vají jednou měsíčně a o tom, že se setka-
jí rádi svědčí ta skutečnost, že v lednu
se jich sešlo na šedesát.

Firma CEPTUM, o.p.s., která má síd-
lo v budově firmy Zepter na třídě 28.
října v Mariánských Horách (naproti
hotelu Harmony club) a která Školičku
internetu organizuje, však chce s tou

věkovou skupinou pracovat dál. A tak se
zrodila myšlenka zřídit pro seniory In-
ternetovou klubovnu. A protože od myš-
lenky k realizaci nemá firma daleko,
klub se otevřel v pondělí 27. března.

Jaké výhody budou mít jeho členové?
Za půlroční členství zaplatí pouhou sto-
korunu a to je pak bude opravňovat ke
vstupu do klubu a na internet zdarma.
K dispozici bude až šest počítačů. Set-
kávat se zde budou aktivní senioři a po-
čítá se i s tím, že se vždy najde někdo 
z řad seniorů, absolventů Školičky in-
ternetu, kdo poradí.

Zájem seniorů o vše nové a jejich ak-
tivita jim dává možnost prožívat život
plnohodnotně a moderně. Držme jim
palce. Pokud chcete patřit mezi ně, in-
formujte se u firmy CEPTUM na tele-
fonních číslech 597 081 295 nebo 
728 407 798. (TK)

Internetová klubovna
pro seniory
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Kdo si pamatuje krejčovskou dílnu, kterou měl pan Robert Klanice v Mariánských Ho-
rách, ať laskavě odpoví na tyto dvě otázky: 

1) Kde dílna byla? Na které ulici?
2) Ve kterém roce ji pan Klanica provozoval? Z kterého roku je asi fotografie?
A jen tak mimo soutěž: pozná někdo svého příbuzného? Odpovědi přijímá redakce.

Děkuji, Jez.
Foto nám poslala paní Libuše Hronzová z Řepiště.

Pro pamětníky

Svaz postižených civilizačními choroba-
mi pracuje jako nestátní nezisková organiza-
ce již od roku 1990. Co jsou to civilizační
choroby? Jsou to onemocnění kardiovasku-
lárního systému, onkologická onemocnění,
onemocnění respirická, diabetes a celá řada
dalších nemocí, které sebou přináší jako ne-
gativum rozvoj civilizace.

Organizace se snaží o ucelenou rekondič-
ně rehabilitační péči a poskytuje svým čle-
nům podporu, jejímž cílem je zlepšení živo-
ta zdravotně postižených. V mezích zajiště-
ných finančních prostředků jsou celoročně
organizovány pobyty, víkendové kurzy živo-
tosprávy a odborné přednášky. V rámci re-
socializace jsou pořádána klubová setkání,
účast na koncertech a divadelních představe-
ních či výlety s léčebnou tématikou. Důle-
žitou roli v činnosti svazu hraje sociální po-

radenství a poskytování pomoci ve složitěj-
ších životních situacích.

V působnosti Městského výboru SPCCH
Ostrava pracuje pět základních organizací 
a šest klubů. Je v nich organizováno 750
občanů.

Nově byla ustavena Základní organizace
SPCCH i v Ostravě-Mariánských Horách.
Její předsedkyní je paní Dagmar Esztérgaly-
osová a má telefon 596 635 506 nebo 
605 087 447. 

Organizace v našem obvodu mezi sebou
ráda přivítá nové členy, kteří chtějí něco 
udělat pro své zdraví.

Nejbližší akce, kterou SPCCH v Ostravě
pořádá je přednáška MUDr. Vítězslavy Ma-
ruškaničové na téma Pokroky v diabetologii.
Koná se 18. dubna ve 13.00 hodin v zasedací
místnosti Českého červeného kříže v Ostravě
(zastávka Náměstí republiky). (Red.)

Udělejte něco pro své zdraví

Od 1. ledna 2006 platí Obecně závazná
vyhláška č. 14/2005 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování ko-
munálních odpadů (dále jen „poplatek“) 
a podrobnosti jeho vybírání na území Statu-
tárního města Ostravy.

Správu poplatku vykonává Magistrát
města Ostravy, odbor financí a rozpočtu (dá-
le jen „správce poplatku“). 

Poplatek platí fyzická osoba, která má na
území statutárního města trvalý pobyt.

Za domácnost může být poplatek odvá-
děn společným zástupcem, za rodinný nebo
bytový dům vlastníkem nebo správcem.

Poplatník je povinen do 30 dnů ohlásit
vznik své poplatkové povinnosti. Tuto po-
vinnost splní tím, že doručí správci poplatku
řádně vyplněný formulář, který je k dispo-
zici u správce poplatku. Do 30 dnů je povin-

ností správci poplatku ohlásit změny 
v počtu osob.

Poplatková povinnost vzniká dnem, kdy
byl poplatník přihlášen k trvalému pobytu na
území Statutárního města Ostravy a zaniká
dnem, kdy byl poplatník odhlášen z trvalého
pobytu na území Statutárního města Ostravy. 

Osvobozen od poplatku – poplatek se
nehradí za osoby, které pobývají v domo-
vech důchodců, ústavech sociální péče pro
mentálně postižené, dětských domovech, ve
výkonu trestu odnětí svobody ve věznicích 
a osoby, které jsou minimálně nepřetržitě 
2 roky mimo území České republiky.

Nárok na osvobození je poplatník povi-
nen správci poplatku prokázat.

Sazba poplatku pro poplatníky činí pro le-
tošní rok 498 Kč na osobu a je tvořena:

a) částkou 248 Kč za osobu a kalendářní
rok a

b) částkou 250 Kč, která byla stanovena
na základě skutečných nákladů města na
sběr a svoz netříděného komunálního odpa-
du za rok 2004.

Poplatek se odvádí – platí bez výzvy 
a bez vydání platebního výměru a je splatný
ve dvou stejných částkách nejpozději do 
30. 4. a 30. 9. příslušného kalendářního ro-
ku. Lze ho zaplatit taky jednorázově do 
30. 4. příslušného kalendářního roku. Obča-
né, kteří tento poplatek hradili složenkou,
obdrží jako obvykle poukázku do svých
poštovních schránek. Včas nezaplacený po-
platek nebo jeho nezaplacenou část může
správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou
povinnost stanovenou touto vyhláškou, lze
dlužnou částku vyměřit nebo doměřit do 3
let od konce kalendářního roku, ve kterém
poplatková povinnost vznikla.

Upozornění na novou vyhlášku 
o poplatku za komunální odpad

1. 4. 2006, 13.00 hod.: Janáčkova konzervatoř Ostrava
2. kolo „Zpěváček lidových písní 2006“

14. – 16. 4.: Krajská přehlídka dětských divadelních a loutkářských souborů
„Dětská scéna 2006“
Krajská přehlídka dětské recitace I. – IV. kategorie

24. 4. od 10.00 hod.: PdF Palackého univerzity v Olomouci
Workshop k dramatické výchově

8. 2. – 26. 4.: Keramický kurz pro začátečníky i pokročilé
Vždy 18.30 – 20.30 hodin

22. 4. Šampión Mariánských Hor a Hulvák – turnaj ve florbale 
Soutěž pro ZŠ MO Mariánských Hor a Hulvák

Každé úterý: Keramika – modelování pro předškolní děti 
Vždy od 15.00 do 17.00 hodin.

Každý všední den od 8.30 do 12.30 Lekce dramatické výchovy pro třídy základních škol 
a gymnázií Ostravy a okolí…
Do jednotlivých kroužků a souborů (Estetika, Keramika, DIVIDLO, HLUBINA, RENNY-X, Stolní
tenis, Florball, Hopsálek, Country) přijímáme další zájemce, a to jak děti, tak mládež a dospělé. In-
formace na DDM v Ostravě-Mar. Horách.

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

1. 4. 2006: Návštěva ZOO v Lešné (sraz v 8.00 u Stu Poruba)
11. 4., od 16.00: Závody na koloběžkách
15. 4.: Fulnek: Putování za J. Á. Komenským (sraz v 8.00 u Stu Poruba)
18. 4. od 16.00: Kino ART – představení
21. – 24. 4.: Turnaj GO
29. 4.: Hodslavice: Putování za F. Palackým (sraz v 8.00 u Stu Poruba)
29. 4., od 10.00: Vítání jara

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

1. 4.: Návštěva ZOO v Lešné
7. 4.: Přírodovědecká fakulta OU, 8.00 – 16.00 hodin:

Krajské kolo chemické olympiády, kategorie „B“
11. 4.: SPř Poruba, 8.00 – 16.00 hodin:

Okresní kolo biologické olympiády, kategorie „C“
12. 4.: Klub kaktusářů „Cereus“ – schůzka členů
13. 4.: Výlet na Hukvaldy
20. 4.: Hlavní třída v Ostravě-Porubě, 9.00 – 17.00 hodin

IV. Den Země
Doprovodné akce ke Dni Země:
do 15. 4.: Poznej své okolí (pro ZŠ)
Pomáhám přírodě a poznávám ji pro MŠ
Duben: Ukliďme své okolí

21. 4.: SPř Poruba, 8.00 – 16.00 hodin:
Krajské kolo biologické olympiády, kategorie „A“

28. 4.: SPŠCH Ostrava-Zábřeh, 8.00 – 16.00 hodin:
Krajské kolo chemické olympiády, kategorie „C“

Nabídka zájmových kroužků na SPř na II. pololetí:
Zoologický / Malý zoolog / Kurz BIO / Teraristický / Chovatelský 1, 2 / Mineralogicko-turistický /
Hrátky s přírodou / Začínáme se zvířátky 1 a 2 / Přírodovědná abeceda / Výpočetní technika pro za-
čátečníky, pro mírně pokročilé, pro pokročilé, pro grafiky, pro dospělé (4měsíční kurz) / Prima va-
řečka 1, 2 / Florball / Pohybové hry / Stolní tenis 1, 2, 3, 4 / Výtvarně-přírodovědný / Kreslíme 
a malujeme.

AKCE DUBEN 2006

Středisko volného času Korunka, příspěvková organizace
Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory

(bývalý Dům dětí a mládeže)
telefon: 596 624 041, e-mail: info@svc-korunka.cz

www.svc-korunka.cz

Mám před sebou Zpravodaj č.
141 a je mi velice smutno.
Proč? Přečetla jsem si několi-

krát váš článek o naší staré, ale všem nám,
dříve narozeným mariánskohorákům milé,
kapličce na kopečku nad Novoveskou uli-
cí.

Kaplička hrála velmi smutnou roli 
v případě, že někdo na blízké jámě Ignát,
nebo v dusíkárnách byl těžce raněn, nebo
dokonce i zemřel. Zvonění na této pěkné
kapličce nás ráno budilo a večer nám ozna-
movalo, že je čas jít spát. Navíc zvonek
oznamoval, že se blíží velká voda. Nejhůř
bylo v roce 1930 a pak za války, kdy voda
dosahovala až k „Havránkovi“.

Kaplička byla ve dnech oslav sv. Ignáce
dokonce i s malou pobožností. Svítilo se
zde mnoha svíčkami. Pokud si pamatuji, 
o kapličku se staral vzorně kněz, ThDr. 
J. Zamazal, který bydlel ve vile Božena na
ul. Nivnické. O květinovou výzdobu pečo-
valo velké množství občanů, nejvíce ale
pan Filípek s rodinou, majitel jak pozem-
ku, tak i restaurace. Zejména jeho dcera
Květa, provdaná Dombrovská dbala, aby
květiny měly čistou vodu. Také rodina řez-
níka pana Složila (bydlel vedle Filípků) 
a zejména obchodník pan Volák pomáhali.
Vždycky jsme dostali hodně levné svíčky,
ale ne zápalky, to jsme jako děti musely 
k Filípkům, aby nám šel někdo dospělý
svíčku zapálit… Na protější straně ulice
byl velký sedlák pan Plaček a jeho bratr,
který měl zahradnictví na Oběžné ulici a ti
vždy dodávali květiny na vnitřní výzdobu
kapličky.

Také si pamatuji, jak při velkých svát-

cích zde hrála hudba, byla to závodní de-
chovka jámy Ignát, kterou vedl pan Piech-
ník.

Můžete-li, požádejte sponzory, aby při-
spěli na opravu této památky…“

Tolik z dopisu paní Aleny Gruškové.

Snad bude čtenáře a občany zajímat, že
kapličku jsem přihlásil do laické soutěže
Moravsko-slezské křesťanské akademie
„Kapličky na Moravě a ve Slezsku II –
2005“, kde v A-kategorii jsme ze 14 

účastníků získali 1. místo. Kaplička je stá-
le úspěšná a zasluhuje uctivé zacházení 
i finanční podporu.

Kaplička byla v Čertově Lhotce posta-
vena v roce 1869 ze sbírek, které organi-
zoval starosta František Lokša a byla za-
svěcena Panně Marii. Zajímavý osud ji če-
kal začátkem 20. století, kdy při projekto-
vání nové okresní cesty z Mariánských
Hor do Nové Vsi rozhodlo obecní zastupi-
telstvo, že kaplička musí ustoupit nové vý-
stavbě. Dne 3. května 1904 zaslal staro-
stenský úřad Františku Kaniovi tuto výzvu:
„Už několikrát jste byl dožádán, abyste ka-
pličku před domem Vaším č. pop. 42 vy-
prázdnil, aby se mohla odstraniti, ale vy
jste dosud ničeho neučinil. I žádáme Vás
proto opětně, abyste kapličku vyprázdnil,
aby se rozebrati mohla.“ František Kania
podal na obec Mariánské Hory žalobu, 
v níž požadoval postavení plotu a přesta-

vění kapličky. JUDr. Jaroslav Pluhař, který
byl pověřen zastupováním obce v tomto
sporu, uzavřel 28. května 1904 soudní na-
rovnání, podle něhož Fr. Kania upustil od
nároku na postavení plotu a obec se zavá-
zala k tomu… „k čemuž již dávno ochotna
byla, totiž přestaviti kapličku do 14 dnů“
a zaplatit v téže lhůtě část útrat. Za něko-
lik dní, 3. června 1904, se konala, za účas-
ti zástupce okresního silničního výboru,
komise k přestavění kapličky před domem
Fr. Kanii, „ … aby přiměřená vzdálenost
od okresní silnice dodržena byla“. Poté 
7. června 1904 byl poslán starostenský do-
pis zednickému mistrovi Františku Bernar-
dovi: „Žádáme Vás, abyste kapličku před
domem Kanii Fr., kterou jste rozebral, na
místě, které Vám naším stavebním úřadem
ustanoveno bylo, zase postavil, a to možno
co nejdříve“.

Z výše uvedených vět vyplývá, že ka-
plička po roce 1904 nestojí tam, kde ji čer-
tovolhoťáci v roce 1869 postavili. Ale po-
řád stojí a neměla by se zbourat. Možná, 
v tom nejhorším případě, zase o kus posu-
nout.

Mariánskohorští farníci zajišťovali 
v posledních letech dvakrát její opravu. 
A to v roce 1972 a 87. Kolem roku 2000
nechalo střechu a okapy opravit vedení
radnice městského obvodu. Pravdou je, že
pořád se neví, k jakému bohulibému účelu
by se dala kaplička využívat. Pořád čekám
na nějaký vstřícný, iniciativní návrh od na-
šich občanů, co s kapličkou. Přemýšlejte,
prosím.

Jiří Jezerský,
místostarosta

O kapličce

„

Ministerstvo životního prostředí zaslalo Posuzování vlivů na
životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění zákona
č. 93/2004 Sb., - zahájení zjišťovacího řízení k záměru zařaze-
nému jako změna záměru podle § 4 odst. 1.

Jedná se o záměr „Výroba technické kyseliny dusičné – obno-
va nitrační kapacity“. Tento záměr bude podroben zjišťovacímu ří-
zení.

Do textové části oznámení lze nahlédnout na odboru MHDaO
Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky v kanceláři 
č. 38 ve 2. poschodí v úřední dny a v neúřední dny po předchozí
domluvě. Každý může zaslat své písemné vyjádření k oznámení do
35 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení na úřední desce
Moravskoslezského kraje.

Do textové části oznámení lze také nahlédnout v Informačním
systému EIA na internetových stránkách České informační agentury
životního prostředí www.cenia.cz/EIA a na stránkách Ministerstva
životního prostředí (http://www.env.cz/EIA).

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č.
100/2001 Sb., ve znění zákona č. 93/2004 Sb. – předání závěru
zjišťovacího řízení podle § 7

Oznamujeme občanům, že záměr „Úpravna zeminy Ostrava“
byl podroben zjišťovacímu řízení podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb.,
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvi-
sejících zákonů, ve znění zákona č. 93/2004 Sb. Na základě ozná-
mení, písemných vyjádření dotčených správních úřadů, dotčených
samosprávních celků vydalo MŽP závěr zjišťovacího řízení.

Do tohoto závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout na odboru
MHDaO Úřadu městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky 
v kanceláři č. 38 ve 2. poschodí v úřední dny a v neúřední dny po
předchozí domluvě. Také lze tyto informace získat v Informačním
systému EIA na internetových stránkách CENIA, české informační
agentury životního prostředí (http://www.ceu.cz/EIA/is) a na strán-
kách Ministerstva životního prostředí (http://www.env.cz/EIA), kód
záměru MZP113.

DEVATERO
Někteří z Vás vědí, že existuje kniha

JSEM VIKING, která řeší vliv Vikingů na
první Přemyslovce v Čechách a na Moravě
před 1000 lety. Mnohá má tvrzení jsou,
uznávám fabulací, ale nikdo mi nevyvrátí, že
staří Skandinávci měli něco do sebe. Třeba
jejich devatero:

■ síla je lepší než slabost…
■ odvaha je lepší než zbabělost…
■ radost je lepší než vina…
■ čest je lepší než hanba…
■ svoboda je lepší než otroctví…
■ přátelství je lepší než odcizení…
■ realismus je lepší než víra v dogma…
■ síla a prudkost je lepší než odevzdanost…
■ víra v předky je lepší než univerzalis-

mus…

Některá z těchto morálních pravidel se
snažili vštípit Vikingové obyvatelům krajin,
které navštívili, když se plavili po velkých
českých a moravských řekách. Třeba po La-
bi, Vltavě, Berounce, Ohři, Moravě, Bečvě,
Ostravici, Odře…

O knize Jsem Viking lze komunikovat na
jiri.jezersky@seznam.cz

Nač vymýšlet vymyšlené
Jiří Jezerský,
místostarosta

V médiích se stále častěji hovoří a píše
o problémech, které jsou spojeny s drže-
ním a chovem psů. Rádi bychom připo-
mněli držitelům psů v našem obvodu ně-
která legislativní opatření, která by měla
být dodržována. Jedná se o obecně závaz-
né vyhlášky Statutárního města Ostravy 
č. 6/2003, 15/2005

č. 12/2005 kterou se stanoví pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství ci-
tujeme:

Čl. 1 Vymezení pojmů
a) veřejné prostranství – všechna ná-

městí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná ze-
leň, parky a další prostory přístupné kaž-
dému bez omezení, tedy sloužící k obec-
nému užívání, a to bez ohledu na vlastnic-
tví k tomuto prostoru.

Čl. 3 Podmínky chovu a držení zvířat
1) Chovatel je povinen zabezpečit psa

tak, aby na veřejných prostranstvích, 
s výjimkou míst k tomu určených a ozna-
čených, volně nepobíhal nebo se nepohy-
boval, a ani jinak neohrožoval nebo ne-
obtěžoval občany, zejména vést psa na vo-
dítku, v případě potřeby nasadit psovi ná-
hubek, usměrňovat chování psa pokyny.

Výše poplatku ze psů chovaných v na-
šem obvodu je od 120 Kč ročně za psa 
v rod. domku, důchodci (největší počet dr-
žitelů psů) platí 200 Kč ročně. Občané,
kteří bydlí v činžovních domech platí
1300 Kč ročně.

Roční příjem do rozpočtu obce z těchto
poplatků je asi 440 000 Kč. Je použit na 
údržbu městského obvodu.

Připomenutí našim pejskařům

Zima snižuje stav lovné zvěře a ochuzuje stůl pracujících

Boj se podzimu, po něm přijde zima.
Neboj se zimy, po ní přijde jaro

Slova jdoucí ze srdce hřejí 3 zimy
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Kresby Jindřich Oleš

Ve dnech 19. a 24. dubna 2006 se koná zápis pro školní rok 2006/2007 do mateř-
ských škol v našem obvodě.

O přijetí dítěte můžete požádat v těchto mateřských školách:

MŠ O.-Mar. Hory, Zelená 73/A, tel. 596 624 021
MŠ O.-Mar. Hory, Gen. Janka 1/1236, tel. 596 634 659
MŠ O.-Hulváky, Matrosovova 14/A, tel. 596 622 311
Křesťanská MŠ O.-Mar. Hory, U Dvoru 22, tel. 596 611 026
Alternativní MŠ O.-Mar. Hory, U Dvoru 22a, tel. 596 627 950

Měsíční příspěvek na provoz MŠ je jednotný: poplatek 200 Kč. (U předškoláků bez
poplatku.)

Zápis do mateřinek

Den Země
Aktivity zaměřené na životní prostředí 

a jeho ochranu přinese již tradičně dubnový
Den Země. Ekoporadnu, řemeslné dílny,
soutěže, hry, zdravou výživu, přednášky 
i výtvarné workshopy budou pro zájemce
připraveny letos opět na dvou místech – 20.
dubna na Hlavní třídě v Porubě a o den
později na Slezskoostravském hradě. Sta-
tutární město Ostrava podpoří letošní svátek
modré planety částkou 260 000 Kč z Fondu
životního prostředí. Podrobnější informace
podá Kamila Gabrielová, odbor životního
prostředí magistrátu, tel.: 599 443 216, 
e-mail: kgabrielova@mmo.cz

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 AKCE: 
Středa, 5. dubna v 16 hodin

Pohádka o Zlatovlásce
Maňáskové divadlo pro děti

Místo konání: Centrum volného času, Vietnamská 1541, Ostrava-Poruba
Vstupné: 10 Kč

Středa, 12. dubna v 19 hodin
Středa, 19. dubna v 19 hodin (opakování)
EGYPT – ZEMĚ VĚČNÝCH MYSTÉRIÍ

Přednáška s videoprojekcí
Původ egyptských mystérií
Panteon a osiriánský mýtus
Mumifikace a vážení duše

Předprodej vstupenek: Každý všední den od 17 do 21 hodin
Místo konání: Nová Akropolis, 28. října 270, Ostrava-Mariánské Hory

Vstupné: 45 Kč

Zákon o provozu na pozemních komu-
nikacích č. 361/2000 Sb. ji v paragrafu 39
vysvětluje takto:

(3) V obytné a pěší zóně
smějí chodci užívat pozemní
komunikaci v celé její šířce,
přičemž se na ně nevztahuje 
§ 53. Hry dětí na pozemní ko-
munikaci jsou dovoleny jen v o-
bytné zóně.

(5) V obytné zóně a pěší zó-
ně smí řidič jet rychlostí nejvý-
še 20 km.h. Přitom musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči
chodcům, které nesmí ohrozit;
v případě nutnosti musí zastavit
vozidlo. Stání je dovoleno jen
na místech označených jako

parkoviště. Na Korunní ulici tedy jezděte
pomalu (dvacítkou) a opatrně! A taky na
všech místech, vyznačených dopravní znač-
kou OBYTNÁ ZÓNA. 

(TK)

Na Korunní ulici platí
dopravní značka Obytná zóna

Ve dnech 1. – 5. března 2006 proběhlo 
v hotelu Harmony Club setkání partnerů
mezinárodního projektu Socrates/Grundt-
vig 1 WO-MEN: Genderová (rodová) rov-
nost tvoří demokracii.

Partneři z Litvy, Česka (ATHENA –
Společnost pro vzdělávání a rozvoj žen 
z Ostravy), Bulharska, Rumunska, Rakous-
ka, Finska a Velké Británie chtějí přinést
návod pro politiky a všechny osoby, které
se nějakým způsobem podílejí na rozhodo-
vání o rozvoji společnosti, jak zapojovat do
veřejného života více žen, jak zajistit spra-
vedlivější odměňování za stejnou práci žen
a mužů, jak zvýšit účast mužů na rodinném
životě a na dělbě životních rolí partnerů vů-
bec, chtějí upozornit na existenci gendero-
vě zabarvených problémů, jako je násilí,
obchod se ženami, atd. Proto v projektu vy-
užívají více metod práce, např. sběr statis-
tických ukazatelů z oficiálních zdrojů ze-

mí, zúčastněných v projektu, sběr příkladů
dobré praxe v řešení uvedených problémů,
sdílení zkušeností navzájem a diskuse s po-
litiky. Na jednom z předešlých setkání na-
př. navštívili partneři litevský parlament 
a vystoupili v něm. Partneři šíří výsledky
aktivit projektu na konferencích, na Týd-
nech a vzdělávání dospělých, které probí-
hají jednou ročně ve všech evropských ze-
mích, na výstavách, v časopisech, diskusí 
s lokálními politiky a partnery ve svých ze-
mích, na internetu.

Celkové výsledky projektu včetně vzdě-
lávání kurzu na téma „Genderová rovnost
tvoří demokracii“ budou k dispozici ještě v
roce 2006 a budou dostupné v jednotlivých
zemích u zúčastněných organizací, na je-
jich webových stránkách (http://www.athe-
na.euweb.cz) a na webové stránce projektu
samotného http://www.gender-equality.
webinfo.lt).

Projekt vzdělávacího programu Evropského
společenství Sokrates/Grundtvig 1

WO-MEN 109771-CP-1-2003-1-LT-GRUNDTVIG-G1

Knihovna v Mariánských Horách, Da-
liborova 9

V obou odděleních knihovny probíhá vý-
stavka prací žáků ZŠ Matrosovova a prvňáč-
ků ze ZŠ Zelená nazvaná „Z pohádky do
pohádky“.

Oddělení pro děti a mládež na měsíc du-
ben připravuje:

11. 4. 2006 v úterý od 13 – 16 hodin díl-
nu „Velikonoční zdobení“, ve které bude-
me nejen malovat kraslice, ale hledat i vajíč-
ka, která se rozkutálela, když zajíc spěchal,
aby je mohl předat dětem. Tento zvyk se ta-
ké udržuje dodnes na Hlučínsku.

25. 3. 2006 v úterý v Čítárně u čerta na-
vážeme při „Čtení u čaje“ na velikonoce a
přečteme si staré i nové velikonoční příběhy.
Čtení začíná v 16 hodin.

Do 7. 4. 2006 probíhá v dětském odděle-

ní soutěž „S kahanem ve znaku“. Nejlepší
soutěžící navštíví 22. 4. v sobotu Hornické
muzeum.

Knihovna Fifejdy, Jiřího Trnky 10
Oddělení pro dospělé připravuje:
6. 4. – 5. 5. 2006 „Batiky“ – výstava pra-

cí studentů PF OU, ateliér textilní tvorby Dr.
M. Terčové.

Oddělení pro děti a mládež připravuje:
Tvůrčí dílnu Jarní inspirace. Z papíru a

látky budeme vyrábět slepičky, zajíčky a jar-
ní květiny. Přineste si také vyfouknutá vajíč-
ka, budeme je různými technikami malovat.

Všechny děti, které si chtějí vyrobit něco
hezkého na Velikonoce zveme ve čtvrtek 6.
4. a v úterý 11. 4., vždy od 14 do 17 hodin.

Ve středu 12. 4. budeme číst pohádky. Od-
polední čtení při čaji s názvem Pohádky z
hor začne ve 14.30 hodin.

Co se děje v našich knihovnách?

V našem městském obvodu máme 3 do-
my s pečovatelskou službou – na ulici Ši-
máčkova č. 27, na ulici Novoveská č. 14, na
ulici Gen. Hrušky č. 1. S výjimkou domu na
ulici Gen. Hrušky 1 jsou v ostatních dvou
domech okrsky pečovatelské služby. Na
každém okrsku je okrsková sestra a pečova-
telky. Pečovatelská služba je v těchto do-
mech občanům poskytována v jejich domác-
nostech od pondělí do pátku, v čase od 7.00
do 17.30 hod. Není poskytována ve dnech
pracovního klidu, tj. v sobotu, v neděli a ve
svátek. V domech s pečovatelskou službou
není stálá služba lékaře.

Každý občan má přidělen byt na základě
nájemní smlouvy a hradí měsíčně s nájem-
ným další úhrady – zálohy na elektřinu,
plyn, komunální odpad, atd.

Tímto úvodem se dostávám k tomu pod-
statnému – pečovatelská služba je posky-
tována i v domácnosti občana, tzn. i ve
stávajícím bytě, kde dosud bydlíte. Nemusí-
te se za pečovatelskou službou stěhovat do
jiného domu. Důvodem, pro který se občan
chce přestěhovat mohou být stávající bytové
podmínky – v domě, ve kterém bydlí není
výtah nebo tam není ústřední topení. A tím

dalším důvodem je sociální situace, která
může mít mnoho variant. Dům s pečovatel-
skou službou není ani domov důchodců ani
penzion. Přestěhovat se z místa, které znám,
kde mám kolem sebe známé sousedy, není
lehké a proto byste měli mít pro takové roz-
hodnutí co nejvíce informací.

Žádost o přidělení bytu v domě s pečova-
telskou službou se podává na odboru sociál-
ních věcí u Ing. Marcely Kočové, tel. č. 
599 459 256.
Miluše Mücková, ved. sociálního odboru
e-mail: muckova@marianskehory.cz

Pečovatelská služba je pro všechny

Vtomto čísle Zpravodaje by-
chom vás rádi upozornili na
novou Obecně závaznou vy-

hlášku města Ostravy č. 2/2006, kterou
se zakazuje používání některých druhů
paliv pro malé spalovací zdroje znečišťo-
vání ovzduší.

Vyhláška je platná od 10. 3. 2006.
Účelem vyhlášky je zakázat používání

méně kvalitních paliv v malých spalova-
cích zdrojích znečišťování ovzduší (vý-
kon do 200 kW) a tímto opatřením tak
zlepšit kvalitu ovzduší ve městě Ostravě.

Ve Statutárním městě Ostravě se 
v malých spalovacích zdrojích znečišťo-
vání ovzduší zakazuje spalovat:

a) uhelné kaly
b) hnědé uhlí energetické
c) lignit
d) proplástky
Kontrolu dodržování této vyhlášky

provádějí pověření zaměstnanci Statutár-
ního města Ostravy zařazení do magist-
rátu města nebo úřadů městských obvo-
dů a strážníci Městské policie.

Při porušení této vyhlášky lze:
a) Fyzickou osobu postihnout podle

zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestup-
cích, ve znění pozdějších předpisů.

b) Právnické a fyzické osobě oprávně-
né k podnikání, dopustí-li se porušení té-
to vyhlášky při výkonu podnikatelské
činnosti, může být podle zákona
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozděj-
ších předpisů, uložena pokuta do výše
200 000 Kč.

V prvním pololetí roku 2005 provedla
společnost OZO Ostrava s.r.o. marketingový
průzkum mezi občany města Ostravy, jehož
cílem bylo zjistit:

- jak jsou občané Ostravy spokojeni se
systémem nakládání s komunálními odpady,

- jak jsou o tomto systému informováni,
- jak se v konkrétních případech při na-

kládání s odpady chovají,
- jaká zlepšení v systému nakládání s ko-

munálními odpady doporučují
Z hodnocení vyplývá, že občané jsou

vcelku spokojeni s množstvím informací 
o systému nakládání s odpady. Nejvýznam-
nějšími zdroji pro nalezení informací týkají-
cí se odpadů jsou pro ně internet, noviny 
a telefon. Preference u internetu klesají s vě-
kem a rostou se stupněm vzdělání respon-
dentů průzkumu. Velký význam v oblasti
poskytování informací o systému nakládání
s odpady mají informační měsíčník pro ob-
čany města Ostravská radnice a zpravodaje
jednotlivých městských obvodů. Přesto 
v oblasti informovanosti občanů pociťuje
OZO Ostrava s.r.o. ještě vlastní rezervy.
Průzkum například ukázal, že jen 38 proc.
respondentů věří, že tříděný odpad je využí-
ván, zatímco 26 proc. si myslí, že tříděný
odpad končí na skládce.

Rovněž informovanost občanů o funkci 
a rozmístění sběrných dvorů není dostateč-
ná. Pouze 38 proc. respondentů zná umístě-
ní sběrného dvora.

Součástí průzkumu byla skupina otázek
týkajících se spokojenosti občanů s kvalitou
služeb spojených s likvidací odpadu a po-

souzení příčin problémů, které nakládání 
s odpady provázejí. Podle občanů jsou pro-
blémy s odpady způsobeny převážně ne-
vhodným chováním občanů. Respondenti
byli poměrně spokojeni s pravidelností vy-
vážení odpadů, kapacitou nádob na směsný
komunální odpad a informacemi o možnos-
tech likvidace odpadu.

28 proc. respondentů průzkumu vidí pro-
blém v nedostatečné kapacitě sběrných ná-
dob. Týká se to především kapacity nádob
na separaci odpadu.

Další skupina otázek průzkumu se zamě-
řila na způsoby likvidace těch složek odpa-
dů, s nimiž mají občané řadu problémů –
odpadů nebezpečných, objemných a staveb-
ních. Průzkum ukázal, že nejčastěji musí
respondenti řešit vyhození starého nábytku
či koberce a starých spotřebičů, u obyvatel
rodinných domů je to rovněž likvidace zele-
ně ze zahrádek. Občané asi ze 40 proc. pre-
ferují pro likvidaci objemných odpadů 
a elektroodpadů velkoobjemové kontejne-
ry. Pouze 10 proc. občanů volí pro tuto li-
kvidaci a likvidaci zeleně sběrný dvůr. Ne-
správné řešení, tedy hlavně odkládání těchto
odpadů vedle kontejnerů a popelnic, což
způsobuje znečišťování životního prostředí
ve městě, volí v průměru 20 proc. občanů.

Občané navrhují ke zlepšení systému hos-
podaření s odpady ve městě: 

- více kontejnerů pro separaci odpadu,
- více informací a osvěty o odpadech,
- častější odvozy odpadu,
- vybudování spalovny odpadu, využití

odpadu jako zdroje energie.

Průzkum informovanosti občanů
města Ostravy o systému nakládání

s komunálnímu odpady

Léto je pro zábavu, zima pro práci, jaro pro lásku!!!

Březen za kamna vlezem, duben, ještě tam budem

Žádáme demisi zimy

Gerifit centrum, Novoveská 14, 
Ostrava-Mariánské Hory, telefonní čís-
lo 599 459 122

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

❏ REHABILITACE: i nadále funguje
rehabilitace hrazená zdravotními pojiš-
ťovnami. 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. 4. 14.00 hodin Radost-
né Velikonoce – hezké motivy, přednáška
Mgr. Samka.

Dagmar Tokařová,
okrsková sestra pečovatelské služby

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

❏ PEDIKURA: každý pátek od 7.00
do 12.00 hodin, 

❏ HYDROMASÁŽNÍ VANA: každý
den mimo pátek, vždy po 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

§ 39
D 49a

Obytná zóna
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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

ZÁJEMCŮM
O INZERCI 

Pokud máte zájem o placenou in-
zerci na této straně našeho Zpra-
vodaje, kontaktujte naši redakci -
Táňu Kantorkovou na radničním te-
lefonním čísle 599 459 102-107.
Cena inzerátu je dle velikosti 
- 10 Kč za 1 cm2. red.

KALUSOVA 9, MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 604 701 544, 604 701 545

SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

PROVOZNÍ DOBA: po – pá 7.00 – 15.00 hod.

CVIČENÍ pro dospělé – pomalé i dynamické formy
(pilates ☛ power jóga ☛ overbally ☛ bodyform ☛ step aerobik ☛ kick-box ae)

SPORTOVNÍ I REKREAČNÍ AEROBIK pro děti a mládež
- aerobik hrou pro předškoláky, sportovní aerobik (jednotlivci i týmy)

LYMFODRENÁŽ – pomáhá při otocích nohou, křečových žilách, celulitidě.
Aktivizuje lymfatický systém a napomáhá tak očistě organismu a posílení imunity.

FIT&FUN
studio

ul. Kollárova 18, O.-Mar. Hory
Tel. 604 439 771

web: fitfunstudio.wz.cz

Kontaktní osoba: Ing. M. Janečková, HR Specialist
Adresa: Na Najmanské 915, 702 00 Slezská Ostrava, 

tel.: 604 113 422, 596 270 934, e-mail: martina.janeckova@upc.cz

UPC zábava    komunikace    informace

UPC Česká repubika, a.s.
poskytovatel kabelové, satelitní televize

a vysokorychlostního internetu

nabízí pracovní místo

obchodník – prodejce
jistota

fixní odměny i profesní růst
za zodpovědnou a spolehlivou práci

využijte příležitosti

SKŘÍTEK
NABÍZÍ:

Převážně značkové 
oblečení 

(zánovní i nové) 
z Anglie a Norska 

pro děti od 0 do 7 let 
■

Možnost vjezdu
do prodejny s kočárkem 

■

Nízké ceny

Otevřeno
od 7. listopadu 2005.

Otevírací doba:
Po - Pá 

od 9.00 do 12.00
a od 13.00 do 17.00 hodin

Informace na telefonním 
čísle: 720 575 723


