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Volby
n

Úprava vdovských
důchodů

n

Generální pardon

ČTĚTE UVNITŘ LISTU

První den ve škole
První školní den letos vyšel na pondělí 

4. září. Pro prvňáčky a jejich rodiče to byl 
den opravdu sváteční. Však se také ve škole 
snažili. Čekala je vyzdobená třída, nová paní 
učitelka a spousta nových kamarádů.

V tento slavnostní den je přišla pozdravit 
i starostka obvodu Liana Janáčková společně 
s místostarostou Jiřím Jezerským.

Co jim popřáli? Hodně jedniček, hodně 
dobrých kamarádů a radostí každý den. (TK)

Informace o počtu a sídle volebních okrsků v městském 
obvodě Mariánské Hory a Hulváky pro volby

do zastupitelstev obcí konané ve dnech 20. a 21. října 2006
Číslo  
volebního Volební místnost Adresa
okrsku

261 - Ostravská univerzita Mar. Hory č. p. 1121, ul. Fráni Šrámka 3
262 - Ostravská univerzita Mar. Hory č. p. 1121, ul. Fráni Šrámka 3
263 - Ostravská univerzita Mar. Hory č. p. 1121, ul. Fráni Šrámka 3
264 - Knihovna města Ostravy Mar. Hory č. p. 418, ul. Daliborova 9
265 - Základní škola Hulváky č. p. 833, ul. Matrosovova 14
266 - Základní škola Hulváky č. p. 833, ul. Matrosovova 14
267 - Základní škola Hulváky č. p. 833, ul. Matrosovova 14
268 - SOU stavební Mar. Hory č. p. 1002, ul. Mojmírovců 42
269 - SOU stavební Mar. Hory č. p. 1002, ul. Mojmírovců 42
270 - Zvláštní škola Mar. Hory č. p. 300, ul. Karasova 6
271 - GERIFIT – DPS Mar. Hory č. p. 1168, ul. Novoveská 14
272 - Zvláštní škola Mar. Hory č. p. 300, ul. Karasova 6
273 - Dům s pečovat. Službou Mar. Hory č. p. 1148, ul. Šimáčkova 27
274 - IUVENTAS - Soukromé Mar. Hory č. p. 1119, ul. U Dvoru 14
   gymn. a střední škola s. r. o. 
275 - Zvláštní škola Mar. Hory č. p. 300, ul. Karasova 6
276 - IUVENTAS - Soukromé Mar. Hory č. p. 1119, ul. U Dvoru 14
   gymn. a střední škola s. r. o.
277  - Dům techniky Mar. Hory č. p. 480, Marinánské nám. 5
278  - Dům techniky Mar. Hory č. p. 480, Marinánské nám. 5
279 - Základní škola Fifejdy I Mar. Hory č. p. 1208, ul. Gen. Janka 
280 - Základní škola Fifejdy I Mar. Hory č. p. 1208, ul. Gen. Janka
281 - Základní škola Fifejdy I Mar. Hory č. p. 1208, ul. Gen. Janka
282 - Základní škola Fifejdy I Mar. Hory č. p. 1208, ul. Gen. Janka

Heraldik
Pan Lazecký z ulice Zelené je heraldik. 

Heraldika, aneb nauka o erbech, je věda 
a zároveň umění.

Pan Lazecký erby maluje i erby tvoří 
a svou práci vystavuje. S tímto zajímavým 
koníčkem se proto můžete seznámit 
v prostorách knihovny na Fifejdách.

Srdečně zve Jiří Jezerský

Zpěvák, skladatel, libretista, Slezský bard… U nás 
v obvodu můžeme také říci: mariánskohorský občan, 
soused Jaromír Nohavica.

Po dvaceti letech bydlení v Českém Těšíně se před pár 
lety vrátil do rodné Ostravy.
n Proč sis pro svůj život vybral právě Mariánské 

Hory?
„Když jsem se asi před sedmi lety rozhodoval, kde se 

usídlím, nebylo to předem dopředu dáno. Mohl jsem bydlet 
kdekoliv. Ale když jsem tak sedl, tak jsem se rozhodl. Za 
prvé, že to bude Ostrava, protože je to město, kde jsem se 
narodil. Za druhé je to město, kde mám spoustu přátel a za 
třetí je to město, které je opravdu strategicky uprostřed mé 
Evropy. Já to mám z Ostravy všude nejblíž. To je strašně 
důležité. A když už jsem si říkal, že se usídlím v Ostravě, 
tak jsem přemýšlel, kde v Ostravě. A vybral jsem si 
Mariánské Hory, protože se tady narodil můj táta, bydlela 
tady Nohavicova rodina, táta tady koupil heligonku, která 
vlastně byla průvodcem té mé hudební kariéry.

Tak jsem si řekl, i když je to trošku patetické, že by 
bylo sympatické vrátit se zpět do Mariánek a kruh jakoby 
uzavřít… Když už jsem měl možnost takto korigovat svůj 
osud. I když jsou krásné čtvrti a v Ostravě je jich spousta. 
Tak jsem si nakonec vybral Mariánky právě z těch rodinně 
srdečních důvodů.

A když jsem potom šel do Mariánek, tak jsem měl 
ještě jeden svůj plán. A to že chci bydlet blízko trafiky 
a papírnictví.
n  Proč?
Protože potřebuju, abych měl u baráku trafiku a abych 

tam měl papírnictví… Tak to mělo být. Tak jsem se rozhodl, 
tak jsem vybíral. Tak jsem se rozhodl žít tady a po těch 

šesti letech co tady žiju vím, že jsem se rozhodl perfektně. 
Tak se mi tady žije skvěle v Mariánkách, úžasně.
n Představ si, že bys byl v podzimních komunálních 

volbách zvolen starostou. Co bys chtěl v Mariánských 
Horách a Hulvákách změnit?

No, já to všechno sleduju očima prostého občana, který 
to vše nevidí v celé šíři. To jsou takové mé drobné starosti. 
Dovedu si představit, že člověk, který dostane kancelář 
starosty a sbíhají se k němu nitky z celé čtvrti, takže vidí 
ty problémy těch Mariánek daleko šířeji a daleko přesněji. 
Hrát si na nějakého mudrce, který zná, co Mariánky tíží, to 
bych fakt nechtěl. Na to bych si netroufal. Já to můžu vidět 
ze svého občanského pohledu, co mi v Mariánkách vadí. 
Cesty, určitě cesty. Nevím, jestli je stoprocentní práce 
těch, kteří se starají o čistotu cest a respektive úpravu 
komunikací v celé čtvrti. Nevím, kdo je kompetentní 

a kdo za to zodpovídá. Vím jen, že letošní zima byla 
opravdu krutá a plná závějí i ve městě.
n  Ladovská zima. Obávám se, že tak vypadala celá 

řada českých měst.
No právě. Snažil bych se Mariánky ještě více osazovat 

zelení. Vidím tady, jak tak procházím obvodem, několik 
krásných nezastavěných míst, které bych osadil něčím, 
co by ještě více zkrášlilo Mariánky. Zcela jistě bych se 
postaral o Hulvácké koupaliště. Považuju to za strategické 
místo celé čtvrti, nejen z hlediska ekonomického, nejenom 
z hlediska obyvatelstva, ale i z hlediska takového, jako 
je ta moje heligonka. Jako je ta moje heligonka symbol 
Mariánských Hor, tak i to koupaliště. To je záležitost 
našich dědů. Já jsem taky tu heligonku opravil a předám ji 
Kubovi opravenou. Tak by se takto mělo opravit Hulvácké 
koupaliště. To je věc, kterou bych se jako starosta, kdybych 
měl tu moc, snažil nějak napravit. Když tak jezdívám dolů 
z Hulváckého kopce a vidím ten nádherný trojúhelník za 
vodárnou… V mých očích může ožít podobně tak jako, 
doufám, ožije Karolina. Dovedu si představit, že je to 
místo, kde se můžou scházet lidi, kde může být park, kde 
může být cokoli. Kde může být koupaliště, kde může být 
rekreační část, přístupná ze všech stran. To bych viděl jako 
bod ke zlepšení.

Kromě koupaliště a úprav cest mi z mého občanského 
pohledu nic jiného nepřipadá důležité. I když vím, že je 
to vše otázka financí. Když nejsou, tak si je nevymyslíš…
n  U financí všechno začíná a končí…
Dobře, udělejme nadaci nebo sbírku na návrat 

Hulváckého koupaliště. Ono to nebude příští rok, bude to 
trvat pár let, třeba deset, ale stálo by to za to. Nevyužité, 
zdevastované místo, které patří k tomuto obvodu. Já jsem 
tam ještě chodil.
n  Už jsem jednou zmínila říjnové komunální volby. 

Půjdeš volit?
Jsem pravidelný volič, který nevynechá jediné volby. 

Chci-li něco ovlivnit a mám-li tu možnost, tak se to 
ovlivnit snažím. Táňa Kantorková

Chybí vám na domě 
tabulka s číslem?

Není problém! Pomůže vám firma 
GRAVING na Daliborově ulici 
v Mariánských Horách. Jedna tabul-
ka stojí 350 korun a vše lze domluvit 
na čísle 775 551 080. Smaltovaná 
domovní čísla rovněž vyrábí a dodává 
firma REKLAMA – Libuše Klečková, 
Nová Ves 172, 739 11 Frýdlant nad 
Ostravicí, telefon 558 678 637. (Red.)

Úřad městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky příslušný jako registrační 
úřad ve smyslu zákona č. 491/2001 Sb. 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, jak 
vyplývá z pozdějších změn a v souladu 
s ustanovením § 7, odst. 1, vyhlášky č. 59/
2002 Sb. o provedení některých ustanovení 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev obcí a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů

provedl dne 7. 9. 2006 v 10.00 hodin

na odboru org. a vnitřních věcí, 1. pos-
chodí, kancelář č. 22 ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky, Přemyslovců č. 63, Ostrava-
Mariánské Hory losování čísel pro označení 
pořadí volebních stran na hlasovacím 

lístku pro volby do zastupitelstva městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Losování provedly zaměstnankyně 
SMO zařazené do ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky s osvědčením podle zvláštního 
právního předpisu na úseku voleb Marcela 
Výmolová a Naďa Muťková za přítomnosti 
zmocněnců zaregistrovaných volebních 
stran.

Pořadí volebních stran na hlasovacím 
lístku bylo vylosováno následovně:

1. Nezávislí
2. KDU-ČSL
3. Národní strana
4. ČSSD
5. ODS
6. KSČM
7. Strana zelených

Výsledky losování čísel pro označení 
pořadí volebních stran na hlasovacím lístku 

pro volby do zastupitelstev obcí

Již brzy tomu bude právě 100 let, kdy byly 
Mariánské Hory povýšeny na město. I když 
byly v roce 1924 připojeny k velké Ostravě, 
na svou samostatnost nikdy nezapomněly. 

Malým připomenutím na toto výročí 
je publikace Ostrava-Mariánské Hory 
a Hulváky autorů Františka Řezníčka 
a Jiřího Jezerského. 

Křest knihy se uskuteční v úterý 26. září 
2006 v 16.00 hod. v knihkupectví Librex 
na Smetanově náměstí v Ostravě. Kmotrem 
knihy je generální ředitel firmy BorsedChem 
MCHZ Alexander Pálffy. Nenechte si tuto 
zajímavou akci ujít a taky si povšimněte 
kupónu na zadní straně Zpravodaje. Ten 
vás, občany Mariánských Hor a Hulvák, 
zvýhodňuje při koupi této knihy.

Přijměte tento malý dárek k výročí 
povýšení Mariánských Hor na město.            

(TK)

POZVÁNKA
NA KŘEST

ŽŽIJE MEZI NIJE MEZI NÁÁMIMI

Povídání o knize
i historii obvodu

V rámci „Týdne knihoven“ se 
v knihovně na Daliborově ulici budete 
moci seznámit s novou publikací 
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky. 
Beseda s autory knihy Františkem 
Řezníčkem a Jiřím Jezerským se 
uskuteční v úterý 3. října od 16.00 
hodin. Čtenáři i jiní účastníci se zde 
nejen seznámí s novou knihou, ale 
budou moci besedovat o historii našeho 
obvodu. Proto si tuto zajímavou akci 
nenechte ujít.  (TK)

Občané pozor, připravte své nadrozměrné odpady z domácností, 
kterých se chcete zbavit! V našem obvodě budou přistaveny 

velkoobjemové kontejnery na svoz a zneškodnění!!!

V době od 13. října do 1. listopadu 
2006 organizuje Úřad městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky pro své občany 
spolu s OZO Ostrava přistavení kontejnerů 
na svoz a likvidaci velkoobjemových odpadů 
z domácností.

Seznam stanovišť a data přistavení 
kontejnerů pro svoz a likvidaci velko-
objemových odpadů.

13. 10. – 16. 10. 2006 
1. Šimáčkova 23 - 25
2.  Bedřišská kolonie – křižovatka 

Chaloupeckého Bedřišská
3. Strmá 5
4. Přemyslovců 66 – dvůr
5. Výstavní 22
6. Žákovská parčík
7. Rtm. Gucmanna
8. Křižovatka Matrosovova Wolkerova

16. 10. – 18. 10. 2006
  9.  Bedřišská kolonie – křižovatka 

Chaloupeckého Jasinkova
10. Vršovců 2 – 4
11. Bílá 3 – 5
12. Lázeňská
13. Josefa Šavla 15
14. Zelená 80
15. MŠ Fifejdy 1 – slepá ulička
16. Fr. Šrámka 10

18. 10. – 20. 10. 2006
17.  Bedřišská kolonie – křižovatka 

Chaloupeckého Kordova
18. Železná 10 – 12
19. Nájemnická 12 – 14
20.  Ladislava Ševčíka – plocha vlevo při 

vjezdu z ul. Železárenské
21. Kubelíkova Solidarity

(Pokračování na str. 2)

Spolupráce
s firmou Hamé

Vedení radnice v Mariánských Horách 
a Hulvákách se podařilo navázat spolupráci 
s potravinářskou firmou Hamé. Jednáme 
o čtvrtletním dodávání jejich výrobků zdarma 
do školy pro postižené děti a pro seniory 
v Domově důchodců. O konkrétní podobě 
spolupráce vás na stránkách Zpravodaje 
budeme informovat. Jedno je však jisté již 
dnes: dobroty z Hamé budou určitě chutnat!

(TK)
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Ve II. čtvrtletí roku 2006 se uskutečnila dvě 
řádná a tři mimořádná zasedání ZMOb, pět 
řádných a tři mimořádné schůze RMOb.

Zastupitelstvo na svých zasedáních

Schválilo – rozbory hospodaření příspěvko-
vých organizací (ZŠ a MŠ) za rok 2005

- vyúčtování hospodaření městského obvodu 
za rok 2005

- rozbor hospodaření městského obvodu za 
leden až duben 2006

- 1. úpravu rozpočtu městského obvodu na rok 
2006 

- Dohodu o vzájemné spolupráci mezi 
městským obvodem a firmou BorsodChem 
MCHZ, s.r.o.

Poskytlo sponzorský dar
- ve výši 30 000 Kč obci Přelouč na částečnou 

úhradu škod způsobených povodní v roce 2006 
- ve výši 30 000 Kč Středisku volného času 

Korunka na částečné krytí celoročního cyklu 
soutěží „Šampión Mariánských Hor a Hulvák“ 
v roce 2006 

Rozhodlo – o přijetí finančního daru ve výši 
60 000 Kč od firmy BorsodChem MCHZ, s.r.o., 
určeného na činnost městského obvodu

- neslučovat měsíční odměny u neuvolně-
ných členů ZMOb za jednotlivé vykonávané 
funkce, ale přiznat měsíční odměnu podle funkce, 
za kterou se poskytuje nejvyšší odměna

Stanovilo výši měsíčních odměn neuvolněným 
členům ZMOb s účinností od 1. 3. 2006

Rozhodlo o nabytí pozemků:
- parcela č. 849 o výměře 271 m2 v k. ú. 

Mariánské Hory od firmy KANOS, spol. s.r.o., za 
cenu 260 000 Kč

- pod garážemi v lokalitě ulice Baarovy 
o celkové výměře 1158 m2 v k. ú. Mariánské 
Hory od společnosti SME, a.s., za cenu 
602 160 Kč

Rozhodlo prodat tyto nemovitosti:
- parcelu č. 150/31 o výměře 110 m2 v k. ú. 

Mariánské Hory manželům Crhákovým za cenu 
110 000 Kč

- parcelu č. 150/32 o výměře 68 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory Ing. Karlu Pěnčíkovi za cenu 
68 000 Kč

- parcelu č. 140/34 o výměře 722 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory manželům Fouskovým za cenu 
360 000 Kč

- dům Dr. Maye 8 včetně pozemku (parcela 
č. 1062 o výměře 240 m2 v k. ú. Mariánské Hory) 
p. Simonu Pelikánovi za cenu 1 700 000 Kč

- dům Čelakovského 3 včetně pozemku 
(parcela č. 1063  o výměře 165 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory) p. Simonu Pelikánovi za cenu 
2 700 000 Kč

Zamítlo – žádost p. Vladimíra Hüttera o koupi 
domu Novoveská 32 včetně části pozemku 
(parcela č. 1004 o výměře 300 m2 v k. ú. 
Mariánské Hory)

- žádost manželů Dvořákových a p. Pavla 
Šimunka o zrušení předkupního práva k domu 
Novoveská 10 a pozemku (parcela č. 597 v k. ú. 
Mariánské Hory)

Rada městského obvodu na svých 
schůzích

Rozhodla o uzavření Smluv o dílo na
- zpracování projektové dokumentace oprav 

domů 28. října 155, 157, 159 a Výstavní 2, 2A 
s firmou SKAREA, spol. s r.o.

- provedení renovace zdravotechniky v domech 
28. října 155, 157, 159 a Výstavní 2, 2A s firmou 
Jiří Hawlik

Schválila přidělení bytů v Domech s pe-
čovatelskou službou:

Gen. Hrušky 1 – p. Drahomíře Malíkové
Novoveská 14 – p. Anně Tvarůžkové
Šimáčkova 27 – p. Pavlu Uvírovi
                       – MUDr. Haně Doleželové

Vzala na vědomí
- ukončení užívání budovy U Dvoru 1169/14 ZŠ 

Gen. Janka k 30. 6. 2006
- ukončení Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor v domě Gen. Hrušky 6 
(nájemce – p. Iveta Moocová) Dohodou ke 14. 

7. 2006
-    přijetí finančního daru ve výši 40 000 Kč 

od firmy Dalkia ČR, a.s., na realizaci akce „XV. 
Setkání starostek ČR“

Schválila pronájem
- nebytového prostoru v domě 28. října 159 

obchodnímu sdružení PÓZA, o.s., s účinností 
od 1. 5. 2006 pro provozování jídelny rychlého 
občerstvení

- budovy U Dvoru 1169/14 společnosti 
IUVENTAS – Soukromé gymnázium a střední 
odborná škola, spol. s r.o., s účinností od 1. 7. 
2006 pro zřízení pracoviště gymnázia

Schválila – Směrnici č. 12/2006 pro naklá-
dání s finančními prostředky, evidenci majetku 
a postupy v účetnictví s účinností od 12. 6. 2006

- pronájem areálu SKATEPARKU na sídlišti 

Fifejdy I. firmě SKATE SHOP.CZ, spol. s r.o., 
s účinností od 15. 6. 2006 

Zamítla žádost p. Lenky Polákové, bytem 
Cottonova 7, o instalaci jednoho plynového topení 
gamat do jejího bytu

Rozhodla o poskytnutí finančních darů:
- Společnosti pro kulturu a umění v Ostravě 

ve výši 3 000 Kč na konání IX. Ročníku festivalu 
Folklór bez hranic Ostrava 2006 

- Českému rybářskému svazu, místní 
skupina Ostrava-Mariánské Hory ve výši 2 000 
Kč na činnost mariánskohorských rybářských 
mládežníků

- Svazu tělesně postižených v ČR, místní 
organizace v Ostravě, ve výši 3 000 Kč na činnost 
organizace v roce 2006

- TJ Mariánské Hory, oddílu lukostřelby, ve výši 
2 000 Kč na pořádání mistrovství ČR v terčové 
lukostřelbě žactva

- Občanskému sdružení 1. SQ Frýdek-Místek 
ve výši 2 000 Kč na cestu žáků k meziměstskému 
utkání ve squashi do Prahy

- Cimbálové muzice Kovaříček ve výši 3 000 
Kč za mimořádný výkon v ústředním kole ZUŠ

- Ostravskému dětskému sboru ve výši 5 000 
Kč za mimořádné výkony na festivalech doma 
i v zahraničí

- Osmi žákům ZUŠ v Mariánských Horách ve 
výši 700 Kč každému (formou peněžní poukázky) 
za mimořádný výkon v celostátních soutěžích 
ZUŠ

- Pěti žákům ZŠ obvodu ve výši 500 Kč 
každému (formou peněžní poukázky) za 
reprezentaci školy a obvodu na okresních 
a krajských vědomostních, sportovních 
a kulturních soutěžích žáků 9. tříd.

Ing. Miloš Pauček, tajemník ÚMOb

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu ve II. čtvrtletí 2006 

(Pokračování ze str. 1)
22. Jiřího Trnky 5
23. Křižovatka Prostorná Mrštíkova
24. Gen. Hrušky 23 – 25

27. 10. – 30. 10. 2006
25. Ladislava Ševčíka 17 – 19
26. Křižovatka Boleslavova Karasova
27. Generála Janka 2 – parkoviště
28. Cottonové 4 – 6
29. Gen. Hrušky 6
30. Křižovatka Emila Filly Korunní
30. 10. – 1. 11. 2006 
31. Křižovatka Mojmírovců Kollárova
32. Oblá
33. Gen. Janka 5
34. Marie Pujmanové 11
35. Křižovatka Olivova Raisova
36. Hany Kvapilové 6
37.  Nivnická – zezadu domů  

Přemyslovců 55 – 59

Odbor MHDaO sděluje, že kontejnery 
budou přistavovány a odváženy během dne 
a v těch termínech, které jsou uvedeny. 
Přesnou hodinu nelze stanovit.

Dále upozorňujeme, že může dojít 
k určitému posunu umístění kontejnerů 
pro velkoobjemový odpad, vzhledem 
k parkujícím autům apod.

Upozorňujeme, že do těchto kontejnerů 
nesmí být ukládán nebezpečný odpad, 
popel, stavební suť a domovní odpad.

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

Tyto služby jsou zabezpečeny pro občany 
a nejsou poskytovány pro podnikatele.

Barva kontejnerů pro svoz a likvidaci 
velkoobjemových odpadů je zelená se žlutou 
nálepkou OZO Ostrava s.r.o.

Občané pozor, připravte své nadrozměrné odpady z domácností, 
kterých se chcete zbavit! V našem obvodě budou přistaveny 

velkoobjemové kontejnery na svoz a zneškodnění!!!

Informace pro občany
Od 1. září 2006 se občanům starším 

5 let vydávají cestovní pasy se strojově 
čitelnými údaji a s nosičem dat s bio-
metrickými údaji.

O vydání tohoto pasu je možné požádat 
jen na MMO odbor správních činností, 
Gorkého ul., Moravská Ostrava (naproti 
Hotelového domu Jindřich) a u tohoto 
úřadu lze rovněž cestovní pas převzít.

Správní poplatek za vydání tohoto pasu 

činí 600 Kč (doba platnosti 10 let) a u dětí 
od 5 do 15 let 100 Kč.

Do všech typů cestovních pasů není 
možné od 1. září 2006 zapisovat děti.

CP vydané do 31. srpna 2006 zůstávají 
v platnosti po dobu v nich uvedenou. 
Pokud je v CP zapsáno dítě, může cestovat 
s rodičem i po 1. září 2006. Nejdéle však 
do dovršení 15 let věku dítěte.

D l o u h o d o b á 
akce pro žáky ZŠ 
ve squashi má za 
sebou třetí ročník. 
Pomyslnou tečku 
za ním udělalo 
m e z i m ě s t s k é 
utkání ostravských 
školáků v Praze. 
Hrálo se jak 
b o d o v a c í m 
systémem, tak i na 
celkové umístění 
jednotlivců.

O s t r a v a 
vyhrála celkově 
38:32. V kate-
gorii chlapců 
se na prvním 
místě umístil Jiří 
Toman ze ZŠ Gen. Píky a Martin Tokoš 
ze ZŠ Kounicova byl druhý. Čtvrtou 
příčku pak obsadil náš Petr Reichel ze ZŠ 
Matrosovova.

Sestry Veronika a Markéta Badalovy ze 
ZŠ v ulici Kosmonautů 15 obsadily druhou 
a třetí příčku.

Hlavní organizátor akce František Ma-
mula uvedl, že do projektu bylo zapojeno 
téměř 600 dětí z osmých a devátých tříd. 
To, co na počátku dětem slíbili, bezezbytku 
splnili. Děti viděly exhibici předních hráčů 
ČR v čele s devítinásobnou mistryní Janou 
Šmeralovou a navštívily též lanové centrum, 

kde si vyzkoušely lanové nástrahy a lezení 
po horolezecké stěně.

„Máme jen slova chvály. Děti byly 
nadšené a přidáme-li k tomu jejich sportovní 
výsledky, tak již nyní se těšíme na další 
ročník,“ uvedly shodně učitelky tělocviku 
Jiřina Hemžalová a Katarína Drobcová, které 
děti do Prahy doprovázely. Velké poděkování 
patří Squashcentru v Mariánských Horách, 
které umožnilo dětem seznámit se s tímto 
zajímavým sportem. Po letních prázdninách 
bude v ostravských školách tato akce opět 
pokračovat.

Uspěli ve squashi

Každý, kdo má zájem osvojit si 
základy práce s počítačem, se může 
přihlásit do kurzů, které pořádá 
Ministerstvo informatiky ČR pouze za 
symbolických 100 Kč za kurz. Kurzy 
spadají do projektu Národního programu 
počítačové gramotnosti, který zahrnuje 
čtyři dvouhodinové navzájem na sebe 
navazující počítačové kurzy. Výuka 
je přizpůsobena úplným začátečníkům, 
jejichž zkušenosti s počítačem jsou 
minimální nebo žádné. Díky zkušeným 
lektorům tak mají možnost osvojit si 
základní počítačové pojmy, naučit se 
pracovat s textovým editorem, objevit 
výhody vyhledávání informací na 
internetu a odeslat svůj první e-mail.

Pro každého účastníka jsou připraveny 
i výukové materiály (knížky a CD).

Registrovat se můžete na bezplatné 
lince 800 800 028, kde současně získáte 
další informace o kurzech.

Neumíte s počítačem?
Změňte to!

Rádi bychom připomněli nájemníkům 
obecních bytů, že ti z vás, kteří dluží 
nájemné do června 2006, jej mohou uhradit 
nejpozději do 31. října 2006 a nebudou jim 
vypočteny poplatky z prodlení.

- poplatky z prodlení budou prominu-
ty pouze těm nájemcům obecních bytů, 
kteří své dluhy za nájem, včetně záloh na 
služby spojené s užíváním bytu, uhradí 
zcela v daném období

- prominutí poplatků z prodlení 
bude provedeno u dosud nežalovaných 
pohledávek 

- u dlužníků, kteří mají uzavřenou 
Dohodu o uznání dluhu, je podmínkou 
prominutí poplatků z prodlení úplné 
uhrazení celého zůstatku dluhu v urče-
ném období

- rozhodnutí o prominutí poplatků 
z prodlení se netýká dlužníků, jejichž 
pohledávku tvoří pouze poplatky z prod-

lení a dlužníků, kteří budou mít evidováno 
dlužné nájemné jen za období od 1. 7. 
2006 do 31. 10. 2006. 

Úhrady svých pohledávek provádějte 
v hotovosti na mejetkoprávním odboru, 
kanc. č. 107, 1. patro, p. Hlistová, Radnice 
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, tel. 
599 459 245.

Generální pardon

Je po prázdninách a revír Odra 2B, 
zvaný „JARKA“, ten malebný rybníček 
na úpatí Hulváckého kopce, opět slouží 
široké rybářské veřejnosti. V průběhu 
léta byl vybaven posedem a nutným 
sociálním zařízením a svou krásou 
a bohatostí ryb láká k lovu.

Své umění tam může ukázat každý 
rybář a to 23. září, kdy tam místní skupina 
Mariánské Hory pořádá ZÁVODY v lovu 
ryb. Začátek je vyhlášen na 7. hodinu 
a prezentace bude zahájena v 6.30. Bude 
se soutěžit o hodnotné ceny a taktéž je pro 
soutěžící zajištěno kvalitní občerstvení.

Výbor MS Mariánské Hory dále 
upozorňuje své členy na možnost 
odpracování brigády a to každou první 
sobotu v měsíci v 7.00 hod., kdy je 
její začátek. Jakékoliv další informace 
o činnosti rybářů Mariánských Hor 
je možno získat také kontaktem 
resp. dotazem na e-mailové adrese 
rybarimhory@seznam.cz

Za MS ČRS Mar. Hory
Vladimír Hütter

Rybáři
Mariánských Hor

Úprava vdovských důchodů
Novela zákona č. 267/2006 Sb., o dů-

chodovém pojištění, která je účinná od 1. 7. 
2006 umožňuje nový propočet vdovského 
důchodu.

Nárok na úpravu vdovského důchodu má 
žena, jejíž manžel zemřel před 1. lednem 
1996 a celkový úhrn dvou důchodů, na které 
měla nárok (např. starobního a vdovského), 
překračoval pevně stanovené maximum. 
Tato žena pak dostávala buď nižší vdovský 
důchod nebo na vdovský důchod vůbec 
neměla nárok.

Podmínkou, aby mohla Česká správa 

sociálního zabezpečení vdovský důchod 
přepočítat či nově začít vyplácet je, že 
k 1. 7. 2006 má žadatelka po manželovi, 
který zemřel před 1. 1. 1996, na vdovský 
důchod stále nárok.

O úpravu nebo obnovení výplaty 
vdovského důchodu je třeba písemně požádat 
Českou správu sociálního zabezpečení na 
speciálním formuláři, který vyplníte přímo 
na Okresní správě sociálního zabezpečení 
v Ostravě. Vdovský důchod se upravuje, 
popř. obnovuje od splátky důchodu 
v červenci 2006 formou doplatku.

V tomto školním roce se od 4. září rozšířil 
počet škol v našem obvodu o IUVENTAS 
– Soukromé gymnázium a Střední odbornou 
školu, s.r.o. Jde o zařízení, které má odloučené 
pracoviště také v Ostravě-Koblově.

Umístěním sídla školy do městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky se nabízí 
více prostoru pro zájemce o studium z našeho 
obvodu i pro děti z přilehlých oblastí.

Budova U Dvoru 14/1119 (dříve součást 
ZŠ Gen. Janka 1208) tak bude opět využita 
pro potřeby školství, což je plně v souladu 
s dlouhodobými záměry naší radnice.

V programu školy je využívání volného 
času žáků jak po dobu odpolední, tak 
i prázdninová činnost v příměstských 
táborech a různých kroužcích.

Škola chce svou pedagogickou činností 
přispět ke vzdělávání mladých lidí 
a celoživotnímu vzdělávání dospělých. Pro 
veřejnost chce nabídnout možnosti využití 
učeben v odpoledních a večerních hodinách 
například pro pořádání rekvalifikačních 
a doplňkových kurzů pro úřad práce nebo 
jazykových kurzů.

K možnosti studia na zařízení IUVENTAS 
získáte vyčerpávající informace u ředitelky 
školy Mgr. Marcely Stryjové, telefon 
728 323 657 nebo u zřizovatelky Bc. Marty 
Konkolové, tel. 608 474 063.

Přejeme mnoho úspěchů žákům, peda-
gogům i ostatním zaměstnancům školy.

(R. W.)

IUVENTAS – další střední škola v našem obvodu

Korunka ve víru exotiky
IX. ročník festivalu městských folklorních souborů FOLKLOR BEZ HRANIC se konal 

v týdnu od 14. do 18. srpna 2006. Na náš městský obvod připadlo jako každoročně úterý 
a ani letos k nám počasí nebylo příliš vlídné. Z obav před deštěm se vystoupení místo na 
Mariánském náměstí konalo v sále Střediska volného času Korunka.

Letos se dramaturgii festivalu podařilo namíchat opravdu exotický a pestrobarevný 
koktejl. Nadšení vzbudili nejen Portugalci či Slováci, ale nadchl Aztécký tanec Mexičanů 
či taneční kreace Polynésanů z Cookových ostrovů. Tradičně skvělí byli naši z pořádající 
Hlubiny. Letošní ročník zkrátka nasadil laťku opravdu vysoko. Snad se příštímu 
jubilejnímu ročníku podaří ji přeskočit.  (TK)

Se začínajícím novým školním rokem 
připravily knihovny obvodu další rozšíření 
půjčovních hodin, které umožňuje co 
největšímu počtu občanů využívat služeb 
knihovny.

Mar. Hory, Daliborova 9:
Oddělení pro dospělé pro děti a mládež
Pondělí 9.00 – 18.00 13.00 – 17.00
Úterý 9.00 – 17.00 13.00 – 17.00
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 9.00 – 18.00 13.00 – 17.00
Pátek 9.00 – 17.00 9.00 – 17.00
Sobota 8.30 – 12.00 zavřeno
  

Fifejdy, J. Trnky 10
Oddělení pro dospělé pro děti a mládež
Pondělí 9.00 – 18.00 12.00 – 17.00
Úterý 9.00 – 18.00 12.00 – 17.00
Středa zavřeno zavřeno
Čtvrtek 9.00 – 18.00 12.00 – 17.00
Pátek 9.00 – 18.00 9.00 – 17.00
Sobota 8.30 – 12.00 zavřeno

Již tradičně se knihovny zapojí do 
celostátní akce „Týden knihoven“, která 
proběhne od 2. 10. – 6. 10. 2006 ve všech 
knihovnách v České republice.

Knihovny našeho obvodu se připojí 
s projektem „Mezi Ostravicí a Odrou“. 
Pro děti připravujeme dílnu „Pečeme 
s babičkou“, soutěž „Putování starou 
Ostravou“, návštěvu expozic Ostravského 
muzea a pro dospělé i děti besedy o historii 
Ostravy. Podrobnější informace získají 
zájemci v obou knihovnách.

Knihovna J. Trnky 10 připravila na říjen 
výstavu: „Jarolím Ziprman – patentní 
zástupce svět práce a vynálezův“. Výstavu 
připravil p. Tomáš Milich. Vernisáž 9. 10. 
v 17 hodin. Výstavu můžete navštívit od 
9. 10. – 10. 11. 2006.

Věříme, že budete nadále příznivci 
a fandové obou našich knihoven.

Co se děje 
v našich 

knihovnách?
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Nastávající komunální volby jsou 
příležitostí, kdy vy sami vystavíte účet 
těm, kteří se po čtyřletém působení v 
zastupitelstvu našeho obvodu snažili hájit 
Vaše zájmy a realizovat myšlenky ze 
svých volebních programů. Je na Vás, na 
voličích, zhodnotit jejich práci a vhozením 
volebního lístku do volební schránky 
jim vyjádřit podporu nebo zvolit jiného 
kandidáta. Zastupitelé za KSČM v celém 
volebním období prokazovali, že jim 
leží na srdci rozvoj obvodu a blaho jeho 
obyvatel. Podporovali jsme všechny dobré 
nápady, které předložili zastupitelé z jiných 
politických stran, předkládali jsme vlastní 
návrhy, ale také jsme kritizovali nešvary, 
které se objevily a nedopustili jsme silou 
svých dvou hlasů, aby se opakovaly. 
Mariánské Hory a Hulváky doznaly 
velkých pozitivních změn a nás těší, že i my 
jsme k tomu mohli pomoci. Je to zásluha 
převážné části zastupitelů a samozřejmě i 
pracovníků celého úřadu. Za to jim patří 
naše poděkování. 

Hodně se změnilo v našem obvodu, 
ale ještě je dost práce, pro spokojenost 
našich spoluobčanů. V dalším volebním 
období, pokud dostaneme od Vás důvěru, 
chceme svým dílem přispět k dokončení 
celé regenerace sídliště Fifejdy, podílet 
se na budování klidových zón a zejména 
soustředit pozornost investičním akcím, 
které budou sloužit k využití volného 
času dětí a mládeže v našem obvodu. 
Velkou péči si zaslouží senioři, kteří bydlí 
a tráví svůj zasloužilý odpočinek v našem 
obvodě. Modernizace a výstavba nových 
domovů důchodců bude jednou z priorit 
našeho působení v zastupitelstvu. Rozvoj 
obvodu nejde zabezpečit bez mladých 
lidí. I tady máme připraveny projekty, 
které by měly řešit zejména bytovou 
problematiku mladých rodin a pracovní 
příležitosti. Jsme rádi, že jsme zachovali 
síť školských zařízení od mateřských až po 
základní školství a nemuseli jsme žádné 
zařízení rušit. Vyžadovalo to vynaložení 
nemalých finančních prostředků, ale 
výsledek je potřebný. Základní školy dnes 
mají nový a krásný vzhled a postupně 
chceme rekonstruovat i další a to zejména 
mateřské školky. Bezpečnost našich občanů 

je problém, který je dlouhodobý, ale je 
řešitelný. Jsou místa v našem obvodě, kde 
nápad trestné činnosti je velký, ale i tady 
je připraveno řešení a to ve spolupráci 
se zastupiteli za KSČM v zastupitelstvu 
statutárního města Ostravy. Vynaložíme 
veškerou snahu k tomu, aby obvod 
Mariánské Hory a Hulváky byl obvodem 
bezpečným. Velkou pozornost chceme 
věnovat malým a drobným podnikatelům, 
kteří mají snahu v našem obvodě rozvíjet 
své podnikatelské záměry. Budeme všem, 
kteří mají dobré a pro obec potřebné 
aktivity, pomáhat. Bude ale i na nich 
záležet, jakou formou budou chtít našemu 
obvodu pomoci. O životním prostředí bylo 
toho řečeno na všech úrovních dost. Víme o 
problémech v našem obvodu a náš volební 
program na tuto velmi citlivou a důležitou 
oblast pamatuje. Jsou oblasti, kterým 
budeme věnovat prvořadou pozornost 
a budeme žádat urychlené řešení. Jsme 
přesvědčeni o tom, že naše a Vaše záměry 
budou v souladu a o to nám jde. Vaše 
problémy jsou naše problémy.

Vážení spoluobčané,
jsem si vědom toho, že nejde vše na 

této stránce vyjmenovat, vše co chceme 
do budoucna podporovat, měnit, nebo 
odstranit. K tomu bude sloužit náš volební 
program, který se budeme snažit dostat 
do každé domácnosti. Jedno ale víme, že 
pokud nám dáte důvěru, budeme se snažit 
maximum splnit. Vyžaduje to spolupráci 
všech politických stran, které budou v nově 
zvoleném zastupitelstvu zastoupeny. Jsme 
připraveni v zásadních otázkách života 
a rozvoje obvodu dbát na názor většiny 
občanů včetně místního referenda, jehož 
výsledek budeme respektovat. Ujišťuji Vás, 
že naši kandidáti jsou na to připraveni. 
Na závěr Vám chci všem poděkovat za 
připomínky, náměty a podporu, kterou jste 
nám zastupitelům za KSČM, v minulém 
období dali a přeji Vám hodně štěstí při 
rozhodování o volbě kandidátů do našeho 
zastupitelstva. Pokud budete volit kandidáty 
za KSČM, budete volit správně.

Slibujeme, že Vaši důvěru nezklameme.
RSDr. Jiří Boháč,
zastupitel a kandidát za KSČM
Mariánské Hory a Hulváky

Vážení spoluobčané,

Národní strana se považuje za nositelku 
historických národních a národoveckých 
tradic, za nástupce českých vlastenců, kteří 
po staletí tvořili a bránili naší suverenitu, 
samostatnost a národní identitu. Program 
pro město Ostravu a jeho obvody je měnný 
v návaznosti na společenský vývoj a na 
potřeby občanů.

Jeden z bodů našeho programu je snížit 
počet obvodů. V předminulém volebním 
období se to nepodařilo, i když byly propočty 
přes 130 mil. Kč ročně. V současné době, 
kdy je více místostarostů a vyšší částky za 
práci v komisích, ta částka bude mnohem 
vyšší, která se může dát do jiných sfér, a 
to do činnosti náplní volného času mládeže 
a dětí. Tzn. vybudování klubu mladých v 
obvodech, kde se mladí lidé mohou zabavit 
za pomoci graduovaných odborníků. Akce 
lze využít i ve školách, které patří obci.

Omezit výjezdy zastupitelů do zahraničí 

pro zkušenosti, které stojí peníze, ale 
přínos pro město minimální. Je třeba 
myslet na chytré a pracovité lidi, kterým 
zastupitelstva musejí vytvořit podmínky, 
aby mohli své tvůrčí schopnosti uplatit. 
Úřady musejí být institucemi pro lidi. 
Budování „průmyslových zón“ neprovádět 
na ornici, ale využívat objekty a pozemky, 
kde kdysi byla provozovaná činnost. 
Městská policie nebude pokutovat občany, 
kteří mají problémy s chůzí po schodech 
(podchody), ale budou nápomoci a hlavně 
se zaměří na asociální živly, kteří vytvářejí 
černé skládky, dělají nepořádek na různých 
lokalitách, na nádražích apod.

Taktéž se mění věkové složení občanů. 
Pro důchodce rekonstruovat penziony 
a pro narozené děti zajistit prostory pro 
předškolní výchovu, kterých je citelný 
nedostatek, včetně dětských areálů, které je 
třeba taktéž rekonstruovat.

Připomeňme si povodně, které mohou 

opět přijít. Zde je třeba ocenit práci 
dobrovolných hasičů, kteří zachrání značné 
hodnoty, proto je jim třeba pomoci při 
obnově požární techniky, refundovat dobu, 
kterou věnují své činnosti při obcích, včetně 
ozdravných pobytů.

Zaměření se na budování rekreačních 
oblastí – dobudování Trojického údolí, 
využití břehu řek, možnosti rybaření, 
projížďky loďkami či grilování, nebo jen 
příjemnou procházku.

Závěrem, chceme i nadále žít s denními 
problémy a schopnostmi našich občanů, 
pomáhat řešit a vytvářet podmínky pro 
spokojený život. Máme na paměti, že 
jen spokojený a klidný občan je schopen 
vytvářet hodnoty, které by z naší země 
vytvořily silný a nezávislý stát.

Ing. Zdeněk Bůžek,
lídr NS za městský obvod
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky

Národní strana (NS) –
předsedkyně Mgr. Petra Edelmannová

Nezadržitelným tempem se blíží 
komunální volby a tak jako jiní kandidáti 
tak i já se na Vás obracím prostřednictvím 
našeho zpravodaje v rámci daného 
prostoru. 

Nejsem ostřílený komunální politik 
jako mí političtí soupeři, ale i přesto 
jsem se rozhodl vstoupit do komunální 
politiky. Považuji se za místního patriota, 
v Mariánských Horách jsem se narodil 
a mám k našemu obvodu silný emocionální 
vztah. Již jako kluk jsem tady se svými 
kamarády hrál na plácku fotbal a kuličky. 
Se svými rodiči, kteří bohužel již nejsou po 
mém boku jsem v Mariánkách prožil krásné 
dětství a podstatnou část svého života.

Se svými kolegy z ODS jsme vypracovali 
komunální program, který je realizovatelný 
a je programem pro všechny občany 
našeho obvodu. S tímto programem budete 
v rámci předvolebního klání seznámeni 
v dostatečném předstihu. Cítím v sobě 
dost sil a energie k tomu, abych svými 

životními a pracovními zkušenostmi přispěl 
k realizaci volebního programu ODS a tím 
k rozvoji našeho obvodu. 

Jedním z hlavních cílů, který si kladu 
po volbách je „otevřít radnici“. Chci 
zajistit maximální informovanost o dění 
na radnici, o hospodaření obvodu, zajistit 
transparentnost při zadávání veřejných 
zakázek, neboť si musíme v prvé řadě 
uvědomit, že nehospodaříme se svými 
penězi, ale s penězi daňových poplatníků. 
Přál bych si, aby občané měli možnost 
pozitivní spolupráce s radnicí, aby měli 
možnost vyjadřovat se k rozvojovým 
záměrům obvodu, protože nelze přece 
považovat občana, který vznese námitku či 
dotaz za „narušitele pořádku“. Komunální 
politika se musí stát politikou věcnou, 
konstruktivní, vedoucí ke spokojenosti 
a přání většiny. 

CHCI NAŠEMU OBVODU SLOUŽIT,
NE VLÁDNOUT.

Ing. Radomír Michniak
kandidát ODS na starostu.

Vážení občané Mariánských Hor a Hulvák

Kandidáti:
  1. Ing. Arch. Liana Janáčková 52 let, starostka
  2. Ing. Jiří Jezerský 60 let, místostarosta
  3. MVDr. Michaela Rašková 41 let, veterinární lékařka
  4. MUDr. Vladimír Sikora 53 let, lékař
  5. MUDr. Eva Klapetková 66 let, lékařka
  6. Ing. Jan Andrle 62 let, technik
  7. Mgr. Petr Handl 32 let, projektový manažer, překladatel
  8. Libor Chojka 44 let, ředitel společnosti Elvin s. r. o.
  9. Václav Muť ka 39 let, majitel restaurace
10. Kateřina Macečková  51 let, vedoucí folklórního souboru Hlubina
11. Miloslav Hrabina 48 let, obchodní manažer
12. Jarmila Pavelková 55 let, ortopedický protetik
13. Libor Šrámek 40 let, provozní chemik
14. Karel Fousek 19 let, student
15. Jana Secová 44 let, ředitelka SVČ Korunka

NEZÁVISLÍ 11
Volební sdružení nestraníků, kteří v roce 2006 kandidují do zastupitelstva

Mariánských Hor a Hulvák pod názvem
NEZÁVISLÍ
tímto sděluje:

Budeme pokračovat s plným nasazením v již započatém zvelebování 
Mariánských Hor a Hulvák dle finančních možností, které budeme mít k dispozici. 

Proto nechceme a nebudeme slibovat těšínská jablíčka, navíc s vědomím,
že stranické programy volič většinou nečte.

ZDE JSOU NAŠE JMÉNA. DEJTE SVŮJ HLAS TĚM, KTERÉ ZNÁTE!

1. Mgr. Markéta Korpasová 
2. Jana Pagáčová
3. Mgr. Pavel Rybka
4. Mgr. Ludmila Kainarová
5. Miluše Špačková
6. Ing. Jiří Pagáč
7. Martina Struminská
8. Mgr. Lucie Syrová

9. Mgr. Jan Breník
10. Mgr. Weissmannová Hana
11. Pavel Uher
12. Zdenka Besedičová
13. Anna Novobilská
14. Bc. Olga Skurčáková
15. Václav Čížek

PROČ VOLIT 
KŘESŤANSKÉ DEMOKRATY?

1. Podpoříme vybudování tzv. startovacích bytů pro mladé rodiny s dětmi
2.  Vyčleníme pracovníka obvodu pro problematiku rodiny s dětmi    

(sociální, zdravotní a výchovné poradenství)
3. Zřídíme klub pro rodiče s předškolními dětmi
4.  Vytvoříme síť dětských hřišť pro předškolní děti v lokalitách,    

kde je jich nedostatek

UDĚLÁME Z RODINY S DĚTMI PRIORITU OBVODU

1. Zřídíme klub pro mládež se zaměřením na moderní hudbu 
2. Zřídíme literární a internetovou kavárnu 
3. Podpoříme aktivity mládeže zaměřené na její všestranný, harmonický rozvoj 

ZAMĚŘÍME SE NA VOLNÝ ČAS MLADÝCH

1.  Podpoříme konkrétní projekt výstavby stacionáře pro postižené děti společně 
s domovem důchodců na Hulvákách

2. Podpoříme výstavbu nových garáží včetně podzemních
3. Podpoříme výstavbu nových domů v lokalitě ul. Šimáčkova a U Dvoru
4. Podpoříme rekonstrukce chodníků a silnic 
5.  Budeme trvat na zřizování bezbariérových přístupů do rekonstruovaných 

nebytových prostor

PODPOŘÍME KONKRÉTNÍ PROJEKTY VÝSTAVBY

1.  Budeme usilovat o získávání finančních prostředků z fondů EU pro rozvoj obvodu
2. Navrhneme vybudování dalších sítí cyklostezek v obci 
2. Navrhneme řešení neutěšeného stavu areálu koupaliště na Hulvákách
3.  Posílíme spolupráci mezi radnicí, městskou policií a Policií ČR pro zvýšení 

bezpečnosti v obvodě.

VYŘEŠÍME DLOUHODOBÉ PROBLÉMY OBVODU

Podrobnější informace o našem programu jsou Vám k dispozici na stránkách
http//.kdu.ostrava.cz/text/mo/marianskehory-hory.htm

Kandidáti KDU-ČSL do městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

BUDEME VÁS O VŠEM PRAVIDELNĚ INFORMOVAT
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SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

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

PROVOZNÍ DOBA: po – pá 7.00 – 15.00 hod.

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

SLUŽBY V DPS

www.rwe-smp.cz 

Od 1. 8. 2006 budete mít na vše  

     mnohem více času. 
Na jednom místě nyní vyřídíte 
záležitosti spojené s odběrem 
zemního plynu i elektřiny. 

zemníplyn 

Pro úsporu Vašeho času

Zákaznická kancelář v novém
Společnost Severomoravská plynárenská, a.s., oznamuje svým zákazníkům přesun své 

Zákaznické kanceláře v Ostravě na novou adresu do Obchodního centra Skupiny ČEZ, 

Nádražní 32. Provozní doba: Pondělí a středa 8 – 17h, úterý a čtvrtek 8 – 14h, pátek 8 - 11h. 

Kontakty: Zákaznická kancelář SMP: Nádražní 32, 702 00 Ostrava. 

Zákaznická linka: 840 111 115, Cenová linka: 841 141 141, Pohotovost plyn: 1239

www.rwe-smp.cz

Gerifit centrum, Novoveská 14, Ostrava-
Mariánské Hory, tel. č. 599 459 122
r 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 604 
568 999 Martina Eckertová
r REHABILITACE: i nadále funguje 

rehabilitace hrazená zdravotními pojišťovnami. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. č. 599 459 121 
u p. Koblovské
r PEDIKURA: pondělí terén od 11.00 do 

15.00 hodin, úterý, středa a čtvrtek od 7.00 do 
12.00 hodin

Senior klub: 3. 10. 14.00 hod. Německo, 
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
r  PEDIKURA: každý pátek od 7.00 do 

12.00 hodin. 
r HYDROMASÁŽNÍ VANA: každý

den mimo pátek, vždy po dohodě s pe-
čovatelkou. Slouží jako středisko osobní 
hygieny pro obyvatele DPS.
r KADEŘNICTVÍ: 

Lichý týden 
Po – Čt 8.00 – 17.00
Pá 11.00 – 17.00
So dle objednávky
Sudý týden 
Po – Čt 8.00 – 15.30
Pá 11.00 – 15.30
So dle objednávky

Objednávejte se na tel. čísle 604 735 329 
nebo 596 636 198

Za pečovatelskou službu
Taťána Ryboňová

Angličtina pro děti od 1 roku – Helen Doron Early English
- odzkoušená a prokazatelně úspěšná metodika
- skupinky 4 – 6 dětí 
-  vynikající výukové materiály sestavené pro 7 po sobě jdoucích let zahrnujících  

5 let pouze mluvené angličtiny pro děti 
-  kvalifikovaní učitelé, kteří absolvovali školení Helen Doron Early English, jsou 

neustále doškolováni na seminářích a konferencích pořádaných několikrát do 
roka a mají trvalou podporu i kontrolu

- materiály, které se neustále aktualizují
- zábava, radost a úspěch!

ANGLIČTINU UČÍME JAKO DRUHÝ MATEŘSKÝ JAZYK!
Již druhým rokem úspěšně působí Výukové centrum angličtiny Helen Doron 

v Mariánských Horách. Ti nejmenší studenti už překročili věk dvou let a od září pokračují 
dalším, ze sedmi po sobě jdoucích ročních kurzů. Přirozeným procesem si tak začali 
osvojovat anglický jazyk společně se svým jazykem mateřským.

V současnosti centrum navštěvuje 77 dětí, převážně ve věku od 1,5 do 7 let.
V září proběhne zápis do kurzů na příští školní rok, máte-li zájem přijďte se zdarma 

podívat na nezávaznou ukázkovou hodinu i se svými dětmi. (Do kurzu přijímáme děti 
během celého roku.)

Naše adresa je 28. října 221, tel.: 596 627 096, 604 242 396

KUPÓN NA SLEVU V HODNOTĚ 100 KČ

Platí na publikaci 
Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky,

která vychází u příležitosti 100. výročí
povýšení Mariánských Hor na město.

Kniha je v prodeji ve všech knihkupectvích LIBREX od 27. září 2006.

Při předložení kupónu musíte prokázat, že máte bydliště
v městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 

Pokud si knihu zakoupíte v knihkupectví Librex
v Mariánských Horách, obdržíte navíc i malý dárek.

Využijte jedinečné příležitosti a zakupte si knihu, plnou nádherných 
fotografií Františka Řezníčka s texty Jiřího Jezerského.

"

"

STŘÍHÁNÍ A ÚPRAVA SRSTI JORKŠÍRSKÝCH TERIÉRŮ
Můžeme přijít k vám, poradíme. Prodej značkové vynikající dánské kosmetiky KW, 
značkové kartáče, hřebeny, obojky, vodítka, předváděcí vodítka, mašličky, čepičky, 
tašky, pelíšky klasik i lux, kukaně, boudy, přenosky, klokanky, batohy, hárací 
kalhotky, několik typů oblečků, tenké i zateplené. Tel.: 777 027 999

Holičství AWA
se sídlem na ulici Slavníkovců 18 

ukončilo k 31. červenci 2006
svou činnost. 

Paní Wanda Čížková děkuje všem 
zákazníkům za dlouholetou přízeň.
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