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Listopad je jedenáctým měsí-
cem gregoriánského kalendáře 
a má 30 dní. Název je odvozen 
od padání listí, které je v tuto 
roční dobu typické. První listo-
pad začal optimisticky, jelikož 
v tento den v r. 1781 byl vydán 
patent císaře Josefa II, který tím-
to zrušil nevolnictví v Českých 
zemích. Druhý listopad myslel 
na zesnulé dušičky a naše kroky 
vedly na hřbitov či k rodinné-
mu hrobu. Ofi ciální název zní 
Památka zesnulých a slaví se od 
10. století. Čtvrtého listopadu 
(r. 2004) Senát ČR schválil zákon, 
kterým zrušil brannou povinnost 
a srdce mnohých mladíků posko-
čila radostí. Osmého v r. 1948 se 
stala letecká havárie, při které se 
nad průlivem La Manche ztratila 
téměř polovina reprezentačního 
hokejového mužstva Českoslo-
venska. 25. 11. 1992 Federální 
shromáždění odhlasovalo rozdě-
lení Československa na Českou 

a Slovenskou republiku počínaje 
1. lednem 1993.

Ze zajímavostí světových mne 
zaujalo, že hra Monopoly se 
hraje již od r. 1935 (5. 11. byla 
tato desková hra uvedena na trh), 
v r. 1957 (7. 11.) začala výroba 
vozů značky Trabant, 9. 11. 1989 

padla Berlínská zeď a došlo ke 
spojení Západního a Východní-
ho Berlína. 11. 11. 1918 skončila 
první světová válka, téhož dne 
císař Karel I. podepsal abdikační 
listinu a Rakousko-Uhersko se 
rozpadlo.

V listopadu jsou dny věnová-
ny Mezinárodnímu dni nevido-
mých (13. 11.), Světovému dni 
diabetu (14. 11), Mezinárodnímu 
dni tolerance (16. 11.), Mezi-
národnímu nekuřáckému dni 
(17. 11.), Světovému dni preven-
ce týrání a zneužívání dětí (19. 
11.) a v neposlední řadě se bude-
me snažit pozdravit s úsměvem 
dne 20. listopadu, kdy je Světový 
den pozdravů.

I v listopadu jste mohli využít 
volného dne pro své záliby či 
věnovat se vzpomínkám na 
17. listopad, jelikož byl Státní 
svátek nesoucí název Den boje 
za svobodu a demokracii.

 Gabriela Zeisberger

Listopad – s listím podzim odchází

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Ze zasedání ZMOb a RMOb
ÿ Povinná výměna občanských průkazů
ÿ Klub deskových a karetních her Korunka

Uzávěrka dalšího čísla: 25. listopadu 2008

Citát měsíce:
NA SVĚTĚ BY SE UDĚLALO VELICE MÁLO, KDYBYCHOM 
SE STÁLE OHLÍŽELI NA TO, JAK TO DOPADNE.
 Gotthold Ephraim Lessing

Kresba: Jindřich Oleš

Městská policie má k dispozici 
monitorovací kamerový systém, 
čítající v současné době v Ostravě 
celkem 63 kamer, jejichž záznamy 
jsou vyhodnocovány na 7 vyhodno-
covacích pracovištích. Prostor, který 
je monitorován kamerovým systé-
mem, je vždy označen tak, aby obča-
né věděli, že se nachází v lokalitě, 
kde dění zachycují kamery. Vždy se 
jedná o veřejná prostranství, popř. 
veřejně přístupné prostory. Praxe 
dokazuje, že volba této technolo-
gie byla správným krokem v boji 
proti kriminalitě a při zabezpečo-
vání veřejného pořádku. Městský 
kamerový systém umožňuje rychle 
a efektivně reagovat na odhalená 
protiprávní jednání, mnohdy nahra-
zuje absenci svědků. Záběry slouží 
také jako důkazní prostředek při šet-
ření trestných činů Policií ČR. 

Na území městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky má 
městský kamerový systém v sou-
časné době 2 stanoviště, a to na 
Mariánském náměstí, jehož prostor 
a okolí zabírají 3 kamery, a jedna 
kamera, situovaná na budově hote-
lu Harmony zabírá dění na rušné ul. 
28. října. Vyhodnocovací pracoviště 

Kamerový systém
je účinný

Již po několikáté se setkala 
skupina s pracovním názvem 
„policejní buňka“, jejíž složení 
čítá zástupce městského obvodu 
– paní starostku, pana místosta-
rostu, pracovníky oddělení soci-
álně právní ochrany dětí, byto-
vého oddělení, zástupce Městské 
policie a Policie ČR, členy nezis-
kové organizace Bílý nosorožec, 
sociální pracovníky Magistrátu 
města Ostravy, zástupce z Azylo-
vého domu i zástupce z řad obča-
nů. Na říjnové poradě se projed-

návala hlavně drogová závis-
lost obyvatel a kriminalita dětí 
v oblasti ulice Železná. Cílem 
této pracovní skupiny je zajiště-
ní výchovných opatření tak, aby 
nedocházelo ze stran těchto dětí 
k atakům, které neustále gradují. 
Z jednání vzešlo, že mnohé mat-
ky na výchovu svých dětí nesta-
čí a samy se obracejí s žádostí 
o pomoc jak na úřad, tak k orga-
nizaci Bílý nosorožec. Ze strany 
policie byla řešena netečnost 
obyvatel, kteří jsou oběťmi či 

„pozorovateli“, ale sami bohužel 
útoky často nehlásí. Stává se, že 
jména útočníků znají, ale odmí-
tají ho uvést. V takových přípa-
dech je policie bezbranná, jelikož 
tam, kde není žalobce, není ani 
soudce. Výsledkem jednání bylo 
konkretizování dílčích kroků, 
byla zaktivněna spolupráce mezi 
obecním úřadem a magistrátem 
a naplánovaní schůzek této sku-
piny, a to s měsíční frekvencí. 

 Gabriela Zeisberger

Řešíme společně
Posledním úředním dnem 

v roce 2008 bude pondělí 
22. prosince 2008 s úředními 
hodinami od 8.00 do 11.30 hodin 
a od 12.30 do 17.00 hodin. Ve 
dnech 23., 29., 30. a 31. prosince 
2008 a 2. ledna 2009 bude úřad pro 
veřejnost uzavřen. 

Prvním úředním dnem v roce 
2009 bude pondělí 5. ledna 2009 
s obvyklými úředními hodinami.

 Vedení radnice

pro záběry z těchto kamer je umís-
těno v budově ředitelství Městské 
policie Ostrava na ul. Hlubinské. Jen 
v letošním roce dosud bylo v tomto 
městském obvodu na základě záběrů 
z kamer strážníky zjištěno a násled-
ně řešeno 12 protiprávních jednání, 
ať už se jednalo o dopravní přestup-
ky nebo třeba narušování veřejného 
pořádku. 

Některé z události, zazname-
nané městským monitorovacím 
kamerovým systémem v obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky:

Kamion zablokoval
křižovatku

Strážník vykonávající dozor nad 
městským kamerovým systémem 
v Mariánských Horách dne 14. 10. 
2008 v dopoledních hodinách zjis-
til, že křižovatka ul. 28. října s ul. 
Přemyslovců je zcela zablokována 
kamionem, jehož řidič se v křižovat-
ce otáčel. Na místo byla ihned vyslá-
na hlídka městské policie, strážníci 
spolu s policisty ČR, museli usměr-
ňovat silniční provoz do té doby, než 
došlo k uvolnění křižovatky. Udá-
lost se naštěstí obešla bez dopravní 
nehody.

Ukradl kovový řetěz
Kamery městské policie v Ma-

riánských Horách zachytily dne 
24. 4. 2008 na ul. 1. máje v Marián-
ských Horách mladíka, který prochá-
zel ulicí 1. máje a jehož pozornost 
zřejmě upoutal kovový řetěz, který 
odděloval vozovku od prostoru pro 
pěší. Řetěz vytrhl ze sloupků a v kli-
du odcházel. Nedostal se však dale-
ko, byl zadržen hlídkou vyslanou na 
místo. Mladík, který den předtím 
oslavil 16. narozeniny, nebyl scho-
pen vysvětlit důvod svého počínání. 
Měl však štěstí, že se ničeho obdob-
ného v minulosti nedopustil. Jeho 
jednání bylo tudíž kvalifi kováno 
„pouze“ jako přestupek a předáno 
k dořešení správnímu orgánu. 

Vladimíra Kejdová,
Městská policie Ostrava

Sdělení občanům

Oznamujeme všem občanům, 
kteří mají s městským obvo-
dem Mariánské Hory a Hulvá-
ky uzavřenou smlouvu o nájmu 
pozemku nebo smlouvu o zříze-
ní věcného břemene vztahující 
se k vlastnictví jednotky, že od 
letošního roku již nebudou roze-
sílány složenky k úhradě těchto 
plateb.

Úhradu bude možné provést 
v hotovosti na majetkovém 
oddělení ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky, na ul. Přemys-
lovců 65, II. patro, dveře č. 108 
nebo převodem na 

účet č.
19-1649321399/0800,

který je veden u ČS a. s. Ostra-
va, pobočka Mariánské Hory. 
Při platbě je nutné vždy uvést 
přidělený variabilní symbol. 
V případě dotazů kontaktuj-
te majetkové oddělení, tel. č. 
599 459 297 nebo 599 459 253.

Upozorňujeme, že je nutné 
dodržet termín splatnosti do 
30. listopadu kalendářního 
roku.
RSDr. Jiří Boháč,
místostarosta městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky

OZNÁMENÍ
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Druhou oslavenkyní byla Ludmila Borůvková, která se do Ostra-
vy přistěhovala až z Podkarpatské Rusi. Bydlela i v jiných částech 
Ostravy, když před osmi lety „zakotvila“ v Mariánských Horách. 
Na dlouhověkost má jediný recept: optimistický přístup k životu.

Ještě jednou oběma milým oslavencům přejeme hodně zdraví, 
štěstí, úsměvu a hlavně optimismu do dalších xy let. (GZ)

Blahopřejeme
Dobrý den,
ve Zpravodaji č. 

171 jste psali o nut-
nosti vodit psy na 
vodítku a o prostorech 
určených pro volný 

výběh psů. Parčík na Hulvákách 
však není vhodný, je to plácek 
o velikosti 70x42 kroků, obklopen 
cestami a řadovými domky. Proč 
jako lokalitu neuvedete park 
u bývalého koupaliště na Hulvá-
kách. Také by mne zajímalo, co 
se dělá s uhrazenými poplatky 
za psy.

Dotaz byl zaslán dopisem, je 
upraven redakcí pro účely vydání 
v tisku. Na dopis odpovídala paní 
starostka Ing. arch. Liana Janáč-
ková, zde je jeho podstatná část:

Katastrální území u bývalé-
ho koupaliště není parkem, ale 
jedná se o lesní pozemek, který 
je v majetku Statutárního města 
Ostravy a nebyl svěřen Měst-
skému obvodu Mariánské Hory 

a Hulváky, ale Ostravským měst-
ským lesům. Vztahuje se na něj 
zákon o myslivosti, který Vámi 
navrženou alternativu volného 
pobíhání psů neakceptuje. Co se 
týče druhé části dotazu: poplatky 
ze psů v městském obvodě MHaH 
jsou začleněny do našeho rozpočtu 
a stávají se tak součástí rozpočtu 
odboru místního hospodářství, kte-
ré má mimo jiné na starost čistotu 
obce. V roce 2007 jsme na těchto 
poplatcích vybrali 442 957 Kč. 
Tato částka je součástí celkového 
výdaje, který slouží k očistě naše-
ho městského obvodu. Tento výdaj 
činil celkově 4 137 000 Kč. (GZ)

Pozn. redakce: Své otáz-
ky mi můžete zaslat na e-mail: 
zeisberger@marianskehory.cz 
nebo předat osobně na podatelně 
pod heslem: Ptám se… Automatic-
ky však budou vyčleněny všechny 
otázky pobuřující, urážející a han-
livé.

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...

Ve III. čtvrtletí roku 2008 se usku-
tečnilo jedno zasedání ZMOb, čtyři 
řádné a tři mimořádné schůze RMOb.

Zastupitelstvo na svých zasedá-
ních:

Vzalo na vědomí:
l rezignaci Ing. Jana Adámka, 

MBA, na funkci předsedy fi nančního 
výboru k 8. 9. 2008

Odvolalo:
l MUDr. Evu Klapetkovou z funkce 

členky fi nančního výboru k 8. 9. 2008
Zvolilo:
l Mgr. Ludmilu Večerkovou do 

funkce předsedkyně fi nančního výbo-
ru k 9. 9. 2008

Schválilo:
l zprávu o činnosti kontrolního 

výboru za I. pololetí 2008
Vzalo na vědomí:
l zprávu o činnosti fi nančního 

výboru za I. pololetí 2008
Projednalo:
l zprávu o průběhu likvidace 

SPBH Mariánské Hory a Hulváky

Doporučilo Zastupitelstvu měs-
ta:
l prodat bytové jednotky včet-

ně spoluvlastnických podílů domů 
Pražákova 9 a 11 stávajícím nájem-
níkům
l prodat pozemek (stavební par-

cela č. 3005 v k.ú. Mariánské Hory) 
společnosti Dalkia ČR, a.s.,. za vzá-
jemně sjednanou cenu.

Rada městského obvodu na 
svých schůzích:

Doporučila Radě města rozhod-
nout o uzavření Smlouvy o dílo na 
akce:
l Čištění kanálových vpustí na 

místních komunikacích v městském 
obvodu s fi rmou P&P group, s.r.o.
l Oprava, údržba a instalace 

vodorovného a svislého dopravního 
značení na místních komunikacích 
v městském obvodu s fi rmou Kopečný 
– K+K, s.r.o.
l Opravy a náhrady poklopů kaná-

lových vpustí na místních komunika-

cích v městském obvodu s fi rmou Jiří 
Duda
l Renovace elektroinstalace 

v domě Přemyslovců 62 s fi rmou 
Rudolf Jurošek
l Renovace zdravotechniky domu 

Mojmírovců 11 s fi rmou Richard 
Janoš
l Oprava ostění po výměně oken 

v domech L. Ševčíka 13, 15, 17, 19, 
21, 23 s fi rmou VSP EXIM, s.r.o.
l Kominické práce v obecních 

bytech s fi rmou Robert Procházka
l Renovace střešní krytiny domu 

Jasinkova 10 s fi rmou Miroslav Hajdu-
ček

Schválila:
l doplňky č. XIII a č. XIV. Organi-

začního řádu ÚMOb
l požadavky městského obvodu 

na kapitálový rozpočet Statutárního 
města Ostravy pro rok 2009 a kapitá-
lový výhled na roky 2010 až 2012
l pro školní rok 2008/2009 výjim-

ku ze stanoveného počtu dětí na třídu 
u MŠ Zelená 73/A a Matrosovova 14/A

l užívání závěsného odznaku se 
státním znakem při občanských obřa-
dech členu RMOb Ing. Janu Andrle-
mu

Rozhodla vyhlásit záměr obvodu 
pronajmout:
l p. č. 3072 o výměře 18 m2, p.č. 

3030 o výměře 23 m2 a p.č. 2098 
o výměře 21 m2 (vše v k.ú. Mariánské 
Hory)
l p. č. 3062 o výměře 19 m2 v k.ú. 

Mariánské Hory
l část p.č. 1075/1 o výměře 16 m2 

v k.ú. Mariánské Hory
l půdní prostor v domě Novoves-

ká 24, Ostrava-Mariánské Hory
Zrušila:
l k 1. srpnu 2008 oddělení míst-

ního hospodářství a dopravy, přičemž 
agenda oddělení včetně zaměstnan-
ců přechází jakožto úsek MHaD pod 
odbor výstavby, VHaZ

Vzala na vědomí:
l vzdání se funkce vedoucí byto-

vého oddělení a současně výpověď 

z pracovního poměru k 30. 9. 2008, 
podanou p. Jitkou Veličkovou
l jmenování Ing. Lukáše Lesňáka 

vedoucím bytového oddělení tajemní-
kem Magistrátu s účinností od 1. října 
2008
l jmenování Ing. Rudolfa Zahrad-

níka vedoucím odboru organizačního 
a vnitřních věcí Radou města s účin-
ností od 1. září 2008
l vzdání se funkce ředitelky MŠ 

Zelená 73/A k 31. 8. 2008, podanou 
p. Bc. Ivanou Radovou

Pověřila:
l s účinností od 1. 9. 2008 řízením 

MŠ Zelená 73/A p. Alenu Formánko-
vou

Požádala:
l Radu města, aby doporučila 

Zastupitelstvu města vyjmutí článku 
6a ze Statutu města Ostravy, kterým 
bylo našemu obvodu odejmuto právo 
hospodaření s účinností od 8. prosin-
ce 2007.
 Ing. Miloš Pauček,
 tajemník ÚMOb MHaH

V měsíci říjnu jsme měli tu čest poblahopřát k 90 letům panu 
Alfredu Křemenskému, který od r. 1946 žije v Mariánských Horách, 
avšak pokládá se za Vítkováka – ve Vítkovicích se narodil a žil 
s rodiči.

Vážení čtenáři,
ve Zpravodaji č. 171 jsem se 

zabýval otázkou práva občana 
vystoupit na zasedání zastupitel-
stva. Tento článek měl u vás, čte-
nářů, ohlas a vyvolal zájem dozvě-
dět se více informací z oblasti, 
která se zabývá samosprávou či 
státní správou, znalostí zákona 
o obcích a jeho výkladu. Rád vám 
tuto oblast postupně přiblížím. 
Často také slyšíme na politické 
scéně slova, které si neumíme 
správně vyložit – i tímto se zde 
budeme zabývat.

Dnešní právní minimum:
Může zastupitelstvo hovořit 

do personálního obsazení rad-
nice, mám na mysli konkrétní 
jména a pracovní pozice?

Nikoli. Mohlo by to být 
považováno za ovlivňování mož-
ného výběru pracovníků, což by 
mohlo být právně sporné. Obecní 
úřad je v tomto směru od zastu-
pitelstva legislativně oddělen, co 
se týče pravomocí v oblasti pra-
covně právní. To neznamená, že 
se zastupitelstvo nemá zajímat 
o chod úřadu a kvalitu jeho prá-
ce. Případné potíže by však mělo 
řešit s osobami k tomuto určenými 
– radními, starostou, tajemníkem, 
kteří mohou v konkrétním případě 
zasáhnout.

Jaký je rozdíl mezi pojmy 
relevantní a irelevantní?

Relevantní informace je infor-
mace podstatná pro danou věc. 
Relevantní skutečností mající 
vztah k věci je například infor-
mace o tom, že člen zastupitelstva 
je současně pracovníkem obce 
a nemůže funkci zastupitele vyko-
návat pro neslučitelnost funkcí. 
Irelevantní je v této souvislosti 
už informace, jakou práci dotyč-
ný vlastně vykonává, protože to 
nemůže nic změnit na podstatě 
věci.
 RSDr. Jiří Boháč,
 místostarosta

Právní minimum

Na základě vyhlášky č. 6/2008 zastupitelstva města Ostravy jsou 
všichni uživatelé a vlastníci staveb povinní zajistit provedení dera-
tizace, a to prostřednictvím oprávněných osob (deratizační fi rmy 
s osvědčením o odborné způsobilosti). Tato speciální deratizace měla 
být provedena do 10. listopadu 2008. Pokud jste takto neučinili, z výše 
uvedené vyhlášky lze uložit sankci až do výše 2 mil. korun. Úřad měst-
ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky provedl deratizaci v obec-
ních bytech a prostorech prostřednictvím fi rmy Derek, z dalších fi rem, 
které tuto ochrannou deratizaci provádějí mohu jmenovat fi rmu Grattis 
spol. s r.o., Derkill service s.r.o., Skovajsová s.r.o., Derat s.r.o. (GZ)

Poradili jste si s potkany?

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu v III. čtvrtletí 2008

Už je tady zas
ten podzimní čas.
Tatínek i maminka,
někdy celá rodinka.

Dívali se na nás přeci,
jak všem pěkně letí draci.

Na tu naší dračí show
sešli jsme se  za školkou.
Vy se ptáte, za kterou?
„Za tou naší - ZELENOU!“     

Kolektiv mateřské školy
Zelená 73A

DRAKIÁDA
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ZŠ Gen. Janka informuje
Matematické
soustředění

Začátkem října podnikla IX.B 
své poslední matematické sou-
středění v obci Bílá v Beskydech. 
Zažili zde jistě mnoho zajímavé-
ho a vzpomínky, které si společně 
odvezli jim jistě ještě dlouho zůsta-
nou v hlavě. Tentokrát jela pouze 
jedna třída a tak jsme se pokusili 
jim zpříjemnit jejich pobyt jak to 
jen šlo. Čekalo je nejen počítání, 
ale spousta her a zábavy. Dejme 
ale slovo těm, pro které bylo vše 
připraveno. V hodině českého 
jazyka jsem poté všem zadal jed-
noduchou otázku: Co vás napadne 
při vyslovení slov matematické 
soustředění? Zde jsou úryvky pra-
cí, které následně vznikly.

…určitě matematika. Kopec 
matematiky. A spousta dalších 
věcí. To ranní vstávání, snídaně, 
učení, oběd a odpočinek (při kte-
rém stejně nikdo neodpočíval). 
Po odpoledním klidu následova-
ly sportovní akce plné fotbalu, 
pink ponku, bum-báce (originální 
název originální hry, kterou nás 
naučila paní učitelka Hrbková) 
nebo frisbee. Po sportu nás samo-
zřejmě opět čekala naše milovaná 
matematika. Po chvilce klidu pak 
večeře a večerní program…

…ze soustředění mi zůstanou 

vzpomínky na celý život. Prožila 
jsem tam úžasné chvíle a nikdy na 
ně nezapomenu. Každé soustředě-
ní bylo v něčem jiné, ale vždy bylo 
originální. Škoda jen, že už na 
žádné nepojedeme…

…zdá se mi, že jsme se všichni 
více sblížili a dokonce jsem začala 
mít naši třídu skutečně ráda a je 
mi fakt líto, že jsme spolu poslední 
rok…

…napadá mě hodně počítání, 
velký kopec a také strašně pěkné 
vzpomínky a hodně legrace…

Ta poslední ukázka asi vysti-
huje naprosto vše. Proto jsem 

ji také použil. Doufejme jen, že 
všichni účastníci matematických 
soustředění (a že už jich byla pěk-
ná řádka) vzpomínají na vše jen 
v dobrém. Pokud zrovna ti, kteří 
nostalgicky zavzpomínají už jen 
po letech, zkuste nám své zážitky 
napsat na e-mail zsgenjanka@
centrum.cz (pokud možno uveď-
te školní rok a své celé jméno), 
budeme jedině rádi.

Projekt podzim
V týdnu od 29. září do 3. října 

proběhl na naší škole zajímavý 

projekt, který se týkal této čás-
ti ročního období. Všichni žáci 
zažili pestrý týden, který jim jistě 
přinesl spoustu nevšedních zážit-
ků. V pondělí se konala módní 
přehlídka, kdy měl každý přijít 
do školy v barvách, které připo-
mínají podzim. V úterý se konal 
sběr kaštanů, kdy všechny třídy 
dohromady nasbíraly přes 800 kg 
těchto plodin. Ve středu si každá 
třída tvořila svůj podzimní strom, 
který poté byl v pátek hodnocen 
porotou, která se skládala z žáků 
jednotlivých tříd prvního a dru-
hého stupně a ze tří učitelů. Sám 
jsem byl v porotě a mohu potvrdit, 
že to byl velmi těžký výběr. No 
a zbývá nám již jen čtvrtek. Ten-
to den přišli žáci vyšších ročníků 
mezi své mladší spolužáky a testo-
vali jejich znalosti, které se týkaly 
podzimu. Vše proběhlo ve velmi 
přátelském duchu. Sami si můžete 
na našich webových stránkách 
www.zsgenjanka.cz v sekci foto-
galerie vše prohlédnout. Každý 
den jsem pečlivě dokumentoval 
a vznikla z toho spousta fotografi í. 
Podle ohlasů všech zúčastněných 
se dá soudit, že je práce bavila 
a budeme jistě v těchto projektech 
i nadále pokračovat.

Mgr. Jaroslav Lattenberg
školní metodik prevence
ZŠ Gen. Janka

V letošním roce probí-
há poslední etapa povinné 
výměny občanských prů-
kazů, která se vztahuje na 
všechny typy občanských 
průkazů bez strojově čitel-
ných údajů, které byly 
vydány do 31. prosince 
2003. Povinná výměna je 
zdarma.

O výměnu dokladů je 
nutné požádat nejpozdě-
ji do 30. listopadu 2008. 
Z tohoto důvodu vyzýváme 
všechny občany, kterých se 
tato povinná výměna týká, 
aby tak učinili již nyní a  
nečekali až na konec stano-
vené lhůty. Předejdou tak 
nepříjemnostem, které jsou 
s nesplněním povinností 
vyměnit si včas občanský 
průkaz spojené.  

Tato výměna se nevzta-
huje na občanské průkazy 
vydané občanům naroze-
ným před  1. lednem 1936, 
pokud v nich není doba 
ukončení platnosti vyzna-
čena konkrétním datem 
a všechny údaje uváděné 
v občanském průkazu jsou 
aktuální.

Dále není třeba měnit 
občanské průkazy se stro-
jově čitelnými údaji (zelené 
kartičky), které byly vydány 
do 31. 12. 2003. Tyto dokla-
dy platí do doby platnosti 
v nich uvedené.

 Hana Flodrová,
 Odbor OaVv 

Povinná výměna občanských průkazů

Další služby poskytované 
v domech s pečovatelskou 

službou
DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: 
p. Martina Eckertová, 
tel. 737 616 467
Út, Čt: dle objednávek
So: dle objednávky
l REHABILITACE:
p. Kateřina Hermanová, 
tel. 599 459 121
(rehabilitace hrazená zdrav. 
pojišťovnami)
l PEDIKURA:
p. Emilie Urbancová,
tel. 732 556 665
Po: 11.00 – 15.00 v domácnos-
tech klientů
Út, St, Čt: 7.00 – 12.00 

DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ:
p. Gabriela Kundrátová,
tel. 596 636 198, 604 735 329
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
l PEDIKURA:
p. Emilie Urbancová,
tel. 732 556 665
Po: 11.00 – 15.00 v domácnos-
tech klientů
Pá: 7.00 – 12.00

ZMH 173.indd   3ZMH 173.indd   3 12.11.2008   9:08:2912.11.2008   9:08:29



4 l ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107

Představujeme se:

Odbor fi nanční

Zleva: Ing. V. Palarčíková, Bc. A. Michelová, I. Šrámková, J. Bystrianská, J. Miklovičová, I. Chmelíko-
vá Hrabalová, I. Telnarová, A. Adámková

Je odborem Úřadu městského obvodu, který 
zabezpečuje práce na vyhotovení návrhu rozpoč-
tu městského obvodu, sleduje a vyhodnocuje jeho 
plnění, zabezpečuje činnosti spojené s fi nancová-
ním městského obvodu a příspěvkových organizací 
– mateřských a základních škol.
l  Vede účetnictví o stavu a pohybu majetku, 

o všech příjmech a výdajích, o fondovém hospo-
daření, půjčkách, úvěrech
l Sestavuje závěrečný účet
l  Realizuje rozpočtová opatření schválená orgány 

samosprávy
l Zpracovává fi nanční analýzy
l  Zabezpečuje styk s peněžními ústavy, zajišťu-

je provedení fi nančního krytí účetních dokladů 
v příslušném programovém vybavení
l  Koordinuje přípravu a průběh inventarizace 

majetku, závazků a pohledávek městského obvo-
du
l Povoluje provoz výherních hracích přístrojů
l Vede agendu místních poplatků ze psů

Na úseku školství zabezpečuje výkon státní sprá-
vy podle zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon).
l  Navrhuje zřízení a zrušení předškolních zařízení, 

základních škol a jim sloužících školských zaří-
zení
l  Spravuje předškolní zařízení, základní školy, 

školní jídelny, školní družiny, zabezpečuje pro-
středky na provoz těchto zařízení mimo mzdo-
vých prostředků, učebnic a školních pomůcek 
a potřeb hrazených státem
l  Navrhuje pronájem nevyužitých školských objek-

tů a sleduje úhrady nájemného z těchto prostor

l  Připravuje podklady pro konkurzní řízení na mís-
ta ředitelů příspěvkových organizací 

Podrobnější informace na
www.marianskehory.cz

Odbor sídlí na ul. Přemyslovců 63 – budova A, 
II. patro
Zaměstnanci odboru:
Ing. Věra Palarčíková - vedoucí odboru
dv. č. 26, palarcikova@marianskehory.cz,
tel. 599 459 246
Alice Adámková – účetnictví
dv. č. 23, adamkova@marianskehory.cz,
tel. 599 459 224
Bc. Alena Michelová – účetnictví
dv. č. 23, tel. 599 459 224
Iveta Šrámková – rozpočet, účetnictví
dv. č. 23, sramkova@marianskehory.cz,
tel. 599 459 224
Jitka Miklovičová – fakturace, styk s peněžním 
ústavem
dv. č. 24, miklovicova@marianskehory.cz,
tel. 599 459 264
Irena Telnarová – hlavní účetní 
dv. č. 27, telnarova@marianskehory.cz,
tel. 599 459 236
Jarmila Bystrianská – přihlášení psů, poplatky za 
psy
dv. č. 25, bystrianska@marianskehory.cz,
tel. 599 459 223
Iveta Chmelíková Hrabalová, výherní hrací pří-
stroje
dv. č. 25, chmelikova@marianskehory.cz,
tel. 599 459 223
 Ing. Věra Palarčíková,
 vedoucí fi nančního odboru

Spotřebitelské okénko
DOTAZ:
Dobrý den, v rodinném dom-

ku zadal můj otec fi rmě výrobu 
plastového okna na chodbě. Při 
zapravování okna sestavila fi r-
ma horní začišťovací lištu ze 
2 kusů (1 ks cca o délce 12 cm 
a 2. ks o délce 170 cm), ten krat-
ší kus lišty byl zapraven značně 
neodborně, navíc esteticky to 
okno nepůsobí dobře. Po rekla-
mování přijel pracovník fi rmy 
a spáry zasilikonoval, s tím, že 
až silikon zaschne, že to bude 
lepší, lepší to je, ale z estetické-
ho hlediska to není stoprocentní. 
Když jsem opět volala do fi rmy, 
tak manželka majitele mě odká-
zala na to, že zakázku objedná-
val otec, přejímal i reklamaci 
a nevznesl námitku. Můžete mi 
poradit, zda mám nárok na další 
reklamaci?

ODPOVĚĎ:
Samozřejmě! Zvláště, když 

jste byli poučeni o tom, že se 
po zaschnutí silikonu celé vze-
zření ještě změní. Jde o další 
reklamaci. Na její vyřízení má 
zhotovitel opět 30 dnů a pokud 
zjistí, že je nedůvodná, může ji 
písemně zamítnout. Vy potom 
můžete podniknout další kroky 
(například sestavení znaleckého 
posudku). Každá reklamace musí 
být ovšem vyřízena - ať už opra-
vou (výměnou, vrácením peněz), 
nebo odůvodněným zamítnutím 
(§ 19 zák. 634/1992 Sb.)

SOS - Sdružení obrany 
spotřebitelů, o.s.
www.spotrebitele.info
tel.: 596 111 252

Čísla o volbách do krajského zastupitelstva, říjen 2008
Podívejme se na statistické 

údaje, které se týkají městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky:

Z celkového počtu voličů – 
10 450 – přišlo volit 4 112, což je 
necelých 40 %.

Největší účast zaznamenal vo-
lební okrsek č. 274, který se 
nacházel v budově soukromé ško-
ly IUVENTAS na ul. U Dvoru č. 
14. V této místnosti odvolilo 291 
voličů, což bylo necelých 50 % ze 
seznamu voličů.

Nejmenší účast byla v Knihov-
ně na ul. Daliborova, kde dorazilo 
jen 104 osoby, v procentuální hod-
notě to znamená účast necelých 
22 % voličů.

I v MHaH byla největší prefe-
rence strany ČSSD, poté ODS, 
třetí místo KSČM - viz graf.

Ve třech okrscích zvítězila 
ODS, a to ve volebním okrsku č. 
275, 267, které se nacházely na ul. 
Matrosovově a volební okrsek č. 
268 na ul. Mojmírovců.

V jednom se na druhé místo 

dostala KSČM – volební okrsek č. 
273 umístěný na ul. Šimáčkové.

Ve dvou okrscích č. 276 a 277 
přeskočily Osobnosti kraje pořadí 
a přeskočily KSČM na třetí místo 
(za ODS). Gabriela Zeisberger

S příchodem podzimu vrcholí 
práce na zahrádkách, které jsou 
připravovány na zimu. A s tím je 
spojeno i pálení spadaného listí, 
rostlinných zbytků nebo dokon-
ce k plošnému vypalování trávy, 
které je přitom zakázáno. Stejně 
jako hasiči varují před možným 
vznikem požárů při těchto 
činnostech, Městská policie Ostra-
va upozorňuje občany, že pálením 
rostlinného odpadu se mohou 
dopustit přestupku. Nehledě na 
skutečnost, že pálením trávy nebo 
listí vzniká velice nepříjemný 
dým, který obtěžuje ostatní. Hustý 
štiplavý dým mnohdy zahalí celé 
ulice a má-li někdo ze sousedů 
právě otevřená okna nebo suší-
li venku čerstvě vyprané prádlo, 
zcela jistě ho tento způsob lik-
vidace rostlinného odpadu příliš 
nenadchne. 

Přitom biologicky rozložitelný 
odpad ze zahrad měl být 
přednostně kompostován v místě 
vzniku, jak to ukládá zákon o od-
padech. V otevřených ohništích je 
možné spalovat jen dřevo, dřevěné 
uhlí, suché rostlinné materiály 
a plynná paliva určená výrobcem, 
přičemž nesmí být kontaminová-
ny chemickými látkami (zákon č. 
86/2002 Sb., O ochraně ovzduší). 
Má-li občan větší množství spa-
daného listí nebo suché trávy, má 
možnost odvézt jej do sběrného 
dvora fi rmy OZO Ostrava, a.s. 

(pro občany města Ostravy se 
jedná o bezplatnou likvidaci od-
padu). Bližší informace k tomuto 
lze dohledat na internetových 
stránkách www.ozoostrava.cz, 
popř. na bezplatné telefonní lince 
800 020 020.

Při spalování biologického od-
padu může docházet k porušování 
hned několika právních norem 
souběžně (přestupkový zákon, zá-
kon o odpadech, zákon o ochraně 
ovzduší, zákon o požární ochraně 
aj.). Je-li občan přistižen při pálení 
jiného materiálu než povoleného 
zákonem, je událost strážníky oz-
námena příslušnému správnímu 
orgánu pro podezření ze spáchání 
přestupku. A podle stanovené kva-
lifi kace v těchto případech hrozí 
pokuta až do výše 150 000 Kč.

V letošním roce přijali dosud 
strážníci městské policie na 250 
oznámení o pálení rostlinného od-
padu, zakládání ohňů, obtěžování 
dýmem a kouřem. Přitom nejvíce 
těchto událostí je zaznamenáno 
v období od března do dubna a od 
září do listopadu. Naprostá většina 
událostí je řešena přímo na místě, 
kdy dojde na základě domluvy 
k uhašení ohně za přítomnosti 
strážníků. Pouze přibližně de-
setina všech zjištěných případů 
skončí správním řízením. 

Vladimíra Kejdová,
Městská policie Ostrava

Pálení listí a trávy

24. 11. - 25. 11. 2008
Kubelíkova  -  Solidarity
Blodkova  -  Žákovská
Mojmírovců  -  V Zátiší
Josefa Šavla
parčík Prostorná ulice

25. 11. - 26. 11. 2008
Karasova  -  Boleslavova
Korunní  -  Emila Filly
Novoveská (u kynologického 
cvičiště)
Oborného  -  Žákovská
Matrosovova  -  Wolkerova

Termíny a stanoviště přistavení kontejnerů 
určených na ODVOZ A LIKVIDACI LISTÍ

Volby do zastupitelstev krajů - říjen 2008
městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

ČSSD ODS KSČM Osobnosti
kraje

KDU-ČSL
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Tento měsíc bych Vám chtěla 
představit další ženu podnikají-
cí v Mariánských Horách - Alenu 
Daoud. Na ulici Gen. Janka ote-
vřela Centrum pro rodinu s dětmi 
s názvem Hvězdička. Jelikož se jed-
ná o ojedinělé centrum v městském 
obvodě Mariánské Hory a Hulváky, 
vydala jsem se paní Daoud vyzpo-
vídat:
Čím se zabývá Hvězdička - 

Centrum pro rodinu a děti?
Hlavní náplní je práce s celou 

rodinou, zájmové a rozvojové pro-
gramy – břišní tanec, jóga, tanec 
a cvičení pro děti. V Centru se 
nachází dětské koutky, kavárna 
s čítárnou, pořádáme oslavy, akce, 
kurzy, semináře,vernisáže pro děti. 
V úterky máme besedy a program 
pro maminky.Věnujeme se jak 
dětem, celým rodinám, tak ženám, 
protože žena je základ, který dělá 
rodinu spokojenou nebo nešťastnou. 
Je to klíčová osoba. Mou osobní 
hlavní náplní je projekt zvaný Sebe-
úcta ženy – poradna pro zdraví, 
regeneraci a rozvoj.

Proč zrovna Mariánské Hory 
a Hulváky?

Prostor. Je tak nádherně rozčleně-
ný, mohla jsem zde umístit všech-
ny obory, kterými jsem se ve svém 
životě zabývala: relaxační místnost, 
čítárna s posezením, velký dětský sál 
na hraní i akce – je to místo naděje, 
že život vede odněkud někam. A také 
poloha je skvělá, protože je zde blíz-
ko ze všech koutů Ostravy a navíc 
se nachází uprostřed sídliště. Líbí se 
mi také okolí centra – před vchodem 

na volném pro-
stranství stojí 
altánek, který 
byl od počátku 
p r o b l é m o v ý 
– scházela se 
zde „drogu-
jící“ mládež, 
bezdomovci . 
Po jednání s radnicí, kdy ve vol-
ném prostranství chce nejpozději 
na jaře 2009 postavit hrací prvky, 
jsme my za Centrum Hvězdička 
slíbili, že se o altánek budeme sta-
rat. Toto svědomitě plníme, již dnes 
mohu říci, že charakter místa se 
změnil – je to místo, kde si s námi 
mohou mladí otevřeně popovídat 
a my jim můžeme pomoci. Nejsou 
zlí, jen neví, co s životem… je to 
místo, kde mohou dnes celé rodiny 
relaxovat, jak uvnitř, tak venku.

Co Vás vedlo k vytvoření cen-
tra?

Praxe. Od malička mne zajímají 
děti, jejich vývoj a rozvoj schop-
ností. Ve 14ti letech jsem pracovala 
v Dětském domově, tam jsem vidě-
la rozdíly mezi dětmi, snažila jsem 
se pochopit, jak vše spolu souvisí. 
Osobnost, charakter a smysl života 
– to jsou oblasti, které mne vždy 
zajímaly. 

Působíte velmi vyváženě, máte 
vůbec nějaké starosti?

To víte, že ano. Například v sou-
časné době řeším neshody s byto-
vým družstvem Vítkovice, které 
nebytový prostor vlastní. Já jako 
nájemce jsem nebyla upozorněna, 
že družstvo chystá v bytovém domě 

rozsáhlou rekonstrukci. Prostor byl 
zastavěn lešenáři a místo relaxace 
se změnilo v místo hrůzy. To samo-
zřejmě vedlo k přerušení provozu. 
Od září jsme začali znovu, vše jsme 
uklidili, ale nesrovnalosti s bytovým 
družstvem se zatím nevyřešily.

Zmínila jste se, že do centra 
dochází hlavně ženy s dětmi, tatín-
kové nechodí?

Naopak, tatínkové nejenže chodí, 
ale rádi se vracejí – hlavně na naši 
speciální čokoládu. Chodí k nám 
také kamarádky – dámy v rozkvet-
lém věku, které chtějí žít naplno, 
chtějí být aktivní – v rámci poradny 
si společně popovídáme a příště je 
tu máme i s vnoučaty. Chodí k nám 
mnoho funkčních rodin, hledají mís-
to, kde by lépe naplnili svůj rodin-
ný život. Když vidím, jak maminka 
sedí u knížky a taťka si leží s dítětem 
na koberci, mám radost. Tak to má 
být, je to nádherné.

Co byste chtěla vzkázat našim 
čtenářům?

Jsme tady, jsme tady pro Vás. 
Máte-li problémy, přijďte, vše se dá 
řešit. Chcete-li jen vypnout a relaxo-
vat, proto jsme zde. Mohu Vám 
slíbit osobní jednání, přirozenost, 
atmosféru důvěry. Komunikace je 
základ. My jako centrum jsme stra-
na, která chce řešit a tvořit zázemí. 
Záleží na Vás – místo máte. Je třeba 
si uvědomit, že každý má obrovskou 
moc a sílu, jen ji správně nasměro-
vat.Centrum Hvězdička je otevřeno 
každý den od 10.00 do 18.00 hodin 
a nebo dohodou, víkendy a svátky 
pořádáme akce a také otevřeme dle 
dohody. Přijďte se podívat… podívat 
a zkusit…relaxovat a odpočívat.

Děkuji za milý rozhovor.
 Gabriela Zeisberger
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STALO SE:
Ohlasy koncertu Ostravské-

ho dětského sboru a italského 
Mládežnického sboru FIESO-
LE

Ve zcela zaplněném ostrav-
ském kostele sv. Václava se 
konal 4. října 2008 duchovní 
koncert, na kterém společně 
účinkoval Ostravský dětský sbor 
ZUŠ E. Marhuly z Ostravy-Mar. 
Hor a jeho host Mládežnický 
sbor hudební školy FIESOLE 
z italské Florencie. V provede-
ní každého sboru si posluchači 
mohli vyslechnout převážně sbo-
rové skladby evropských autorů. 
V závěru koncertu byly prove-
deny 4 společné skladby, z nichž 
česká a italská lidová píseň 
vzbudila u publika velký ohlas 
a dojetí. Celý koncert byl nahrá-
ván křesťanskou televizí NOE. 
Z tohoto setkání si italské děti 
odnesly domů mnoho krásných 
zážitků a navázaly do budoucna 
krásná přátelství. Velké poděko-
vání patří Statutárnímu městu 
Ostrava, které fi nančně podpo-
řilo realizaci tohoto koncertu 
a pobytu italských hostů v Ostra-
vě ve dnech 3.-6. 10. 2008.

17. října 2008 
se konala na VOŠ 
Na Jízdárně kon-
ference u příležitosti 40. výročí 
sociálního školství v Ostravě. 
Přednášela zde i paní starostka 
Ing. arch. Liana Janáčková.

Rodina je základ

Škola jinak - Montessori pedagogika
V minulém čísle našeho zpravodaje (č. 172) 

jsem se zmínil o tom, že bych chtěl na Základní 
škole Ostrava-Hulváky, Matrosovova 14 změnit 
vzdělávací program pedagogiky Montessori pro 
nadané nebo talentované děti.

V Moravskoslezském kraji taková škola vůbec 
neexistuje a pouze na Moravě jsou dvě v Brně 
a jedna v Olomouci. Další jsou v Jablonci, Kladně, 
Pardubicích a několik v Praze.

Změnit ve škole vzdělávací program a vůbec 
celou školu postupně transformovat z původní 
základní školy je věc neobyčejně složitá a namá-
havá pro celý kolektiv pedagogických pracovníků. 
Také rodiče budoucích žáků jsou v tomto typu ško-
ly mnohem aktivnější a více zapojeni do dění ško-
ly. Také se na uvedené škole, která zůstává státní 
a ve které se neplatí školné, vybírá měsíčně asi 200 
až 300 Kč od každého žáka na nákup pomůcek, 
které jsou velmi drahé a vyrábějí se v cizině.

Nyní se pokusím vysvětlit princip Montessori 
pedagogiky, která patří mezi alternativní pedago-
gické směry, což je podporováno v programu roz-
voje školství v Moravskoslezském kraji.

Zakladatelka tohoto typu školy byly italská 
lékařka, která žila v první polovině minulého sto-
letí, MUDr. Marie Montessori. Zpočátku se věno-
vala postiženým dětem a prostřednictvím přátelské 
atmosféry a podnětného prostředí, včetně speciál-
ních pomůcek, dosahovala u svých svěřenců velmi 
dobrých výsledků. V roce 1907 založila v Římě 
„Dům dětství“, kde začala svých poznatků využí-
vat při vzdělávání zdravých a normálních, ale chu-
dých dětí.

Její pedagogika se vypracovala i na vzdělávání 
nadaných dětí.

Cílem Montessori vzdělávání je vychovávat 
samostatné, schopné a odpovědné lidi, kteří budou 
mít celý život schopnost správně řešit své problé-
my.

Na podrobné vysvětlení Montessori pedagogi-
ky bychom potřebovali několik stránek textu, vše 
objasňuje motto: „Pomoz mi udělat to sám“.

Jak vypadá třída?
Při vstupu do klasické třídy vidíte tři řady lavic, 

tabuli, vpředu učitelský stůl, uzavřené skříňky, 
nějaké obrazy a nástěnky. Můžete v takové třídě 
vyvíjet aktivitu?

Na přiložené fotografi i vidíte, jak vypadá třída 
pro Montessori výuku. Otevřené police, podnět-
né pomůcky, skupiny lavic pro výuku, místo pro 
komunikaci s dětmi. No a učitel, který po speciál-
ním školení, je schopen děti zvládnout a postupuje 
tak, aby děti si postupně zvykly na plnění svých 
povinností. 

To jsem viděl na vlastní oči v 1. a 2. třídě v Pra-
ze-Modřanech. Jsme na začátku dlouhé a doufám 
úspěšné cesty. 

Informace podá ředitel školy na tel. 596 622 334 
nebo na www.zsostravahulvaky.cz 

 Mgr. Pavel Kroutil,
 ředitel ZŠ Ostrava-Hulváky

Třídy na ZŠ Praha-Modřany (archiv autora) 

Zpravodaj již několikrát otiskl 
korespondenci rodiny Magdonů. 
Nediskutujme o tom, zda se jedná 
o fabulaci, či ne, ale uvěřme tomu, 
že „nalezené“ dopisy popisují his-
torickou pravdu začátku 20. století 
v Mariánských Horách.

Čtěte s úsměvem na tváři
Jiří Jezerský, Radní

Milá sestřičko Maryčko,
posílám Ti pohlednici s podo-

biznou paní doktorové Boženy 
Mayové, protože vím, že Tě to 
bude zajímat. Její dobročinný spo-
lek paní a dívek z Mariánských 
Hor „Božena“ - ó, jaká shoda 
jmen - měl totiž 22. března 1903 
valnou hromadu. Jak víš, tak paní 

Božena je manželkou našeho 
závodního felčára a velmi aktiv-
ního zastupitele doktora Maye. To 
jsou ti, co mají postavenou vilu  s 
ordinací a lékárnou  u hlavní silni-
ce do Moravské Ostravy, na rohu 
náměstí. Také vlastní hotel Skalka 
v Čeladné, který přebudovali na 
lázně. Tam by ses měla zajít podí-
vat, není to ze Starých Hamer zase 
tak „daleko“, aby sis nemohla 
někdy udělat výlet. 

Dámský spolek začal fungovat 
nedávno, při loňském všesokol-
ském sletu. Pak pokračovaly akce, 
jako čajový večírek, mikulášská 
zábava a masopustní zástěrkový 
věneček. Z milodarů různých šle-
chetných dobrodinců nastřádali 

přes 1000 korun na miku-
lášskou nadílku, při které 
200 žáků zdejších škol bylo 
poděleno teplým šatstvem 
a obuví. Je s podivem, 
jak spolek Božena, mající 
v čele tak vzácnou ženu, 
se stal střediskem lásky 
a opravdové neúnavné 
práce.  

 Provolávám jim ze srd-
ce naše havířské „Zdař 
Bůh“.
Tvůj bratr 
 Josef, tesař na šachtě 
Ignát 
v Mariánských Horách
březen 1903

P. S.
Ta pohlednice paní 

Boženy byla vydána ku 
příležitosti založení Soko-
la v Mariánských Horách 
a paní Božena byla kmot-
rou sokolského prapora.

Stoletá  korespondence
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Ostravští policisté prověřují 
zavrženíhodná jednání trestné 
činnosti páchané na seniorech. 
Pachatelé využívají důvěřivosti 
dříve narozených lidí a těží z je-
jich osamělosti. Mnohý senior je 
vděčný za každý kontakt s jiným 
člověkem a “vytržení” z jeho 
každodenního stereotypu. Pacha-
telé využívají stáří, neboť někteří 
senioři si nemohou vzpomenout 
na popis osoby, mnohdy nesou-
visle komunikují. 

Jak se tedy zachovat?
1. Buďte maximálně nedůvěřiví 

k cizím lidem. Nikdy nepouštějte 
do bytu (domu) cizí osobu!

Nikdy neotvírejte automaticky 
dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 
Nevpouštějte do bytu cizí lidi. 
I na pohled sympatický člověk 
nemusí mít vždy dobré úmysly. 
I pokud Vás cizí člověk oslovuje 
jménem, popřípadě zná další Vaše 
osobní informace, nevěřte mu. 
Z tohoto důvodu je dobré neuvádět 
na dveřích jednotlivá jména, 
lepší bude množné číslo, např. 
Svobodovi. Také není vhodné 

uvádět na dveřích, zvoncích, aka-
demický titul. Vzbudíte pozornost 
nenechavců k Vašemu majetku. 
Nebuďte důvěřiví k podomním 
prodejcům. 

2. Všímejte si svého okolí 
(i Vy můžete být svědkem událos-
ti). Mějte na viditelném místě 
všechna potřebná telefonní čísla 
- Policie ČR, Hasiči, Záchranná 
služba...Na ulici se nesnažete 
zabránit útočníkovi, například ve 
fyzické obraně oběti, bezpečnější 
je zavolat linku 158.

3. Pokud jdete někam, kde to 
neznáte, vždy sdělte svůj záměr 
jiné osobě. Pokud k Vám má přijít 
cizí člověk, požádejte známého 
(příbuzného, souseda) o jeho 
přítomnost u jednání.

4. S sebou na nákup noste pouze 
nejnutnější obnos peněz. Peníze si 
nenechávejte ve větším množství 
doma, pokud je nemáte řádně 
zabezpečeny (např.uzamčeny 
v trezoru). Existují možnosti 
bezpečného uložení peněz - banka, 
pošta, spořitelna...Pokud jdete 
vybrat větší částku peněz, opět 
požádejte příbuzného o doprovod. 

Neinformujte okolí o množství 
peněz, svého majetku.

5. Nenoste dohromady doklad 
totožnosti (občanský průkaz) 
spolu s penězi a kreditní kartou. 
Nenoste je na povrchu nákupních 
tašek, kabelek. Nechoďte blízko 
okraje vozovky s taškou přes ra-
meno směrem do silnice, hrozí 
nebezpečí, kdy pachatel tašku 
strhne z ramene a odcizí ji. Nikdy 
nepřijímejte doprovod neznámých 
lidí. Vyhýbejte se neosídleným 
místům.

6. Pokud používáte kreditní kar-
tu, nepište si PIN na kartu či své 
doklady.Pachatelé rádi přicházejí 
za seniory s vymyšlenou ver-
zí určité události. Například, 
že vyhráli částku peněz a buď 
chtějí rozměnit bankovku vyšší 
nominální hodnoty, aby viděli, 
kde mají starší lidé uschovány 
peníze, které následně odcizí, 
nebo další verzí bývá zaplacení 
určitého manipulačního poplatku 
k získání vymyšlené výhry. Velmi 
rozšířenou verzí je i tvrzení, že 
má senior zaslat peníze vnukovi 
či někomu z jeho blízkých rodin-
ných příslušníků, který se ocitl 
v problému (například autone-
hoda, dluh v zaměstnání apod.).

por. Bc. Gabriela Holčáková
Policie České republiky
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Klub deskových a karetních her 
Korunka

Bylo, nebylo... Za sedmero horami, leží ocelo-
vé srdce republiky. Toto krásné, v ranním slunci 
kovově svítící město se jmenuje Ostrava. V jeho 
středu se nachází čtvrť s názvem Mariánské Hory. 
Tímto se dostáváme až k jádru povídání. V „Mari-
ánkách“ stojí  Středisko volného času Korunka 
a jednou z jeho aktivit je i klub deskových a karet-
ních her KORUNKA.

Klub založili v roce 2006 vedoucí Daniel “Deli“ 
Kovarik  a Jiří “Cauly“ Klumpar, kteří zpočátku 
lákali další členy hrami z vlastních zásob. Dnes je 
již počet a skladba her více než dostatečná. Nechy-
bí jak hry pro menší i začínající hráče, tak samo-
zřejmě nechybí ani hry, které ocení zkušenější hrá-
či a najdou se i opravdové herní lahůdky a pecky. 
Nejen počet her je větší než na počátku, ale je nás 
také více, které svět deskových her učaroval. 

A tak se v nově zrekonstruovaných prostorách 
SVČ Korunka konají menší turnaje zvané Korunka 
Open i turnaje většího ražení, jako jsou třeba kva-
lifi kace na mistrovství ve Čtyřpoháru či v oblíbené 
deskové hře Osadnících z Katanu. Korunka také 
úzce spolupracuje s okolními školami při organi-
zování sportovně - herní akce Mariánskohorský 
šampión, ve kterém se o prvenství bojuje jak spor-
tem, tak i deskovými hrami. Máme možnost výmě-
nu zkušeností s některými kluby z okolních měst 
jako je např. klub Juventus Karviná, klub Lotus 
Frýdek Místek a mnohé další. Ovšem klubové akce 
se nekonají pouze v prostorách střediska volného 
času, ale pořádáme i takzvané výjezdové akce. 
Jednou z největších jsou zajisté zimní Beskydské 
hrátky, pořádané společně s klubem Juventus, na 
kterou přijíždějí hráči ze všech koutů nejen naší 
republiky.

Oba vedoucí klubu deskových her Korunka se 
snaží zpestřit klubové dění a starají se o chod klu-

bu. Dále to jsou všichni členové, mladší i starší, 
bez kterých by to samozřejmě nešlo. Hráči si kaž-
dou středu přicházejí změřit síly v deskových hrách 
nebo si přijdou jen popovídat s přáteli. Mezi nej-
větší úspěchy dosavadního dění klubu patří postup 
na Europamasters do německého Essenu, kam se 
v říjnu vydaly dva týmy  reprezentovat naši repub-
liku. Jeden z týmů jsou „Mládežníci“, děti ve věku 
od 10 do 14 let, kteří svým výkonem vytřeli zrak 
na loňském mistrovství družstev ve Čtyřpoháru. 

Jaké máme plány do budoucna? Hrát si, hrát si a 
hrát si! Klub prochází v poslední době mnoha změ-
nami, jak v rekonstrukci klubovny, či v samotném 
rozšíření o mnoho nových deskových her. Tímto 
by jsme rádi poděkovali statutárnímu městu Ostra-
va za fi nanční podporu ve formě účelových dotací. 
Chtěli by jsme z našeho ostravského klubu vytvořit 
nedílnou součást scény moderních společenských 
deskových her v republice. Zatím jsme na začát-
ku cesty a sbíráme zkušenosti. Rozjeli jsme své 
nové webové stránky www.korunka.webnode.cz 
a snažíme se o rozsáhlou propagaci klubové čin-
nosti. Scházíme se každé pondělí od 15.00 do 
17.00 hodin (děti a začátečníci) a ve středu od 
16.00 do 20.00 hodin (zkušení hráči) od září do 
června. Klub je otevřen pro všechny zájemce bez 
rozdílu věku a pohlaví. 

Prostě Ostrava nejsou jen vysoké pece, Stodolní 
ulice, ale i klub deskových a karetních her Korun-
ka!!!

Klub deskových a karetních her Korunka

Adresa: SVČ Korunka, Korunní 49
709 00 Ostrava 9-Mariánské Hory
www.korunka.webnode.cz
e-mail: korunka.deskovky@seznam.cz

Fiktivní fi rma StarBeers, pů-
sobící při Obchodní akademii 
a Vyšší odborné škole soci-
ální v Ostravě Mariánských 
Horách, slaví další úspěch. 
Členové fi rmy StarBeers, s. r. o. 
a studenti 4.E – Veronika Boga-
ňová, Lucie Jarolímová, Lukáš 
Kačor, Barbora Kostelňáková, 
Tomáš Kuchař, Michal Nenič-
ka, Leona Pruchnická a Markéta 
Sasínová, si přivezli z 6. meziná-
rodního veletrhu cvičných fi rem 
v Košicích ocenění za nejlepší 
katalog veletrhu.

StarBeers, s. r. o. byla jedi-
nou fi rmou reprezentující Čes-
kou republiku, dále se veletrhu 
účastnily domácí slovenské fi r-
my a fi rmy z Polska a Maďarska. 
Firmy byly hodnoceny v kate-
goriích: nejlepší stánek, nejlep-
ší katalog, nejlepší prezentant 
a prezentantka, nejlepší prezen-
tace a absolutní vítěz veletrhu.

Gratulujeme fi rmě StarBeers 
a děkujeme vyučující Ing. Ireně 
Bláhové, která má na úspěchu 
fi rmy velkou zásluhu.

Zdenka Zamazalová,
OA a VOŠS

Máme nejlepší katalog!

Boj s větrnými mlýny?

Zlatý Kylof mládeže
Ostrava 2008

Již třetím rokem o sobě 
ostravští lukostřelci dali znát, že 
na závodech Višegrádské čtyřky 
rozhodně patří mezi elitu. Na 
Zlatém Kylofu mládeže, závodu 
pořádaném ostravským oddílem 
LO TJ Mariánské Hory ve dnech 
20.-21. 9. 2008, posbírali větši-
nu vítězství, obzvláště v žákov-
ských kategoriích.

I přes nepříznivé počasí, vytr-
valý déšť a teplotu jen něco oko-
lo 9° C, se téměř 50 lukostřelců 
ze 3 zemí postavilo na střeleckou 
čáru. Ačkoliv kvantita účastníků 
se může zdát malá, o to lepší je 
jejich kvalita. Jen ze Slovenska 
přijela kompletní národní ju-
niorská reprezentace, která se 
připravovala na mistrovství světa 
v Turecké Antalyi. Soupeře jim 
zde bude dělat i domácí Zuzana 
Páníková, úřadující juniorská 
Mistryně České republiky. 

Ačkoliv tento závod musel 

být nakonec zkrácen pouze 
v jednodenní, a výsledky jednot-
livých lukostřelců spadly mírně 
pod všechna očekávání, kvalita 
závodu a technické zabezpečení 
si udrželi svůj vysoký standart.

Všichni odcházeli domů pro-
mrzlí na kost, ale s úsměvem 
na rtech. Někteří s pohárem 
v rukou, jiní ne… Ale vítězem 
byl každý. Největším soupe-
řem nám totiž nebyli zahraniční 
účastníci, nýbrž počasí. A v tom-
to souboji obstál každý, všichni 
závodníci dokončili závod, i ti 
nejmenší 7letí.

Mezinárodní závod významně 
reprezentuje město Ostravu. Je 
nutné konstatovat, že bez fi nanč-
ní podpory statutárního města 
Ostravy by závod ztratil svoji 
kvalitní úroveň a účast zahranič-
ních partnerů by byla ohrožena.

Vítězové:
Mladší žáci:
Li Adam - LO Ostrava
Mladší žákyně:
Mroszczyk Gabriela - Polsko
Starší žáci:
Grzymek Alexandr – Polsko
Starší žákyně:
Žižková Klára – LO Ostrava
Kadeti:
Grošaft Ondřej – LO Ostrava
Kadetky:
Longová Alexandra – Slovensko
Junioři:
Duchoň Miroslav – Slovensko
Juniorky:
Harčariková Lenka - Slovensko

 Ing. Ján Masár, předseda LO
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Knihovna Fifejdy, J. Trn-
ky 10

10. 11. – 30. 12. „Hedvábné 
pohledy“ – výstava obrazů malo-
vaných na hedvábí. Vystavují ost-
ravské výtvarnice Irena Egertová 
a Eva Vontorová.

26. 11. středa 16.00
„Tóny smyčců a klavíru“. 
Srdečně zveme všechny 

milovníky vážné hudby na kon-
cert v podání mladých umělců. 
Vystoupí sourozenci Karel Chu-
dý-violoncello, Vít Chudý-hous-
le, Pavlína Chudá-housle a Petra 
Žďárská-klavír.

Pro děti a mládež:
V rámci projektu „Knihovna je 

kamarád“:
15. 10. – 28. 11. „Zvířata, zví-

řata…“ – kvizová soutěž.
3. 11. – 28. 11. „To je můj Alík, 

Micka…“ – výstava fotografi í 
domácích mazlíčků. 

3. 12. středa 15.00  „O bílé 
kočičí princezně“ – pohádka 
Aloise Mikulky. Srdečně zveme 
všechny děti na toto představení, 
ve kterém vystoupí děti z drama-
tického kroužku „Malí herci“.

4. 12. čtvrtek 15.00 – 17.00 
„Čertův kotlík“ – zábavné odpo-
ledne k Mikuláši.

9. 12. úterý 13.00 – 17.00 
„Vánoční malování“ - výtvarná 
dílna, ve které si děti namalují 

vánoční ozdoby na okna barvami 
Windowcolors.

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

4. 12. ve čtvrtek v 15.00 při-
pravila knihovna pro návštěv-
níky další pokračování cyklu 
„Odpolední chvilka s knihou“. 
Číst bude hlučínská spisovatelka 
Jana Schlossarková na téma „Čas 
vánoční“.

Pro děti a mládež:
V rámci projektu „Knihovna je 

kamarád“:
15. 10. – 28. 11. „Zvířata, zví-

řata…“ – kvizová soutěž ze živo-
ta zvířat v rámci projektu Knihov-
na je kamarád

13. 10. – 31. 11. „Zvířecí maz-

líček“ – Čítárna u čerta uspořádala 
soutěž fotografi í, obrázků, příběhu 
zvířat, které máme doma a dělají 
nám radost, pro všechny návštěv-
níky knihovny.

20. 11. čtvrtek 14.00 – 16.00 
„Maska“ - výtvarná dílna, kde 
budeme vyrábět masky zvířat na 
karneval.

10. 12. ve středu 15.00 – 17.00 
„Čertovský karneval“ – odpo-
ledne pro všechny, kdo se nebojí 
a rád soutěží V rámci odpoled-
ne bude divadelní představení 
„O bílé kočičí princezně“ – 
pohádka Aloise Mikulky, ve kte-
ré vystoupí děti z dramatického 
kroužku „Malí herci“.

Na všechny připravované akce 
zvou knihovnice

e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 7

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Rakovina kůže skutečně hrozí...
Vyšetřete si  znaménka,

zachraňte si  život!zachraňte si  život!
MUDr. Petr Zajíc a spolupracovníci

www.zdravakuze.cz

KOUPÍME
BYT

Mar. Hory nebo Fifejdy
Tel.: 724 670 522

14.- 17. 11. 2008:  24. SETKÁNÍ DIVADEL A LIDÍ V OSTRAVĚ
 SVČ Korunka, DLO a další prostory
  Akce ve spolupráci s ARTAMA Praha,   

ADV JAMU a CVČ Lužánky Brno
30. 11.-2. 12. 2008 PAŘANSKÝ VÍKEND
  – Víkend plný her. Tradiční turnaj v deseti jednodušších 

hrách o lákavé ceny.
4. 12. 2008 SETKÁNÍ S ČERTEM A MIKULÁŠEM
  – tradiční mikulášská nadílka pro děti – balíčky přinesou 

rodiče pro své děti na recepci SVČ Korunka, Ostrava-
Mariánské Hory. Akce začíná v 17.00 hod. Vstupné-
rodiče a dospělí – 50 Kč, děti zdarma, Předprodej vstu-
penek bude zahájen dne 18. 11. 2008.

5. 12. 2008 SETKÁNÍ S ČERTEM A MIKULÁŠEM
  – tradiční mikulášská nadílka pro děti – balíčky přinesou 

rodiče pro své děti na recepci SVČ Korunka, Ostrava-
Mariánské Hory. Akce začíná v 17.00 hod. Vstupné-
rodiče a dospělí – 50 Kč, děti zdarma. Předprodej vstu-
penek bude zahájen dne 18. 11. 2008.

6. 12. 2008 VÁNOČNÍ POHLAZENÍ
  – akce pořádána ve spolupráci s Junákem, přehled zájmo-

vé činnosti, na programu vystoupení skupin HRNEK 
A ICQ. Vstupné - rodiče 50 Kč, děti - vstup zdarma. 
Akce začíná v 16.00 hod. 

27. 11. 2008  Beseda s rodiči, kteří mají zájem o lyžařskou školku 
a zájezdy s dětmi v zimní sezóně – od 17.30 hod.

KAŽDÉ PONDĚLÍ A STŘEDU PROBÍHÁ V SVČ KORUNKA KALA-
NETIKA PRO ŽENY OD 15 LET DO 100 LET. JEDNÁ SE O CVIČE-
NÍ, KTERÉ FORMUJE POSTAVU A JE VHODNÉ PRO JAKOUKOLIV 
VĚKOVOU KATEGORII. ZÁPISNÉ JE 500 KČ ZA POLOLETÍ NEBO 
40 KČ ZA HODINU.

15. 11. 2008:  VÝSTAVA DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ  
(9.00 – 12.00 hod.) svá zvířátka budou vystavovat děti 
ze zájmových kroužků i jejich kamarádi

21. 11. 2008:  VÝLET „DO NEZNÁMA“ (8.00 – 12.00 hod.)   
pro vítěze soutěže ve sběru kaštanů a žaludů

22. 11. 2008:  ENTOMOLOGICKÝ KLUB   
(9.00 - 12.00 hod.) setkání členů klubu,  přednáška s dia-
pozitivy: „NOVÁ KALEDONIE“ (p. Jiří Obr)

29. 11. 2008:  KLUB CESTOVATELŮ    
PUTUJEME PO CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH: 

  CHKO Poodří - přírodní rezervace Kotvice, Stanice pro 
záchranu živočichů - Bartošovice u Nového Jičína

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

Telefon: 596 624 041,
e-mail: info@svc-korunka.cz,

www.svc-korunka.cz

Přehled akcí od 15. 11. do 15. 12. 2008

Akce pořádané na Středisku přírodovědců
v Ostravě-Porubě, ul. Čkalovova

Na pobočce J. Trnky 10, Fifejdy proběhlo v rámci Týdne knihoven Vel-
ké říjnové společné čtení. Ukázky z knih K. Čapka četli hosté – mís-
tostarosta RSDr. Jiří Boháč, herci Divadla Petra Bezruče, moderátoři 
rádia Orion a Čas.

DPS Šimáčkova a Novoveská

l 18. 11. od 14.00 hod. 
- vystoupení harmonikáře p. 
Nekvapila - DPS Novoveská 
l 20. 11. od 14.00 hod. - 

vystoupení harmonikáře p. Nekvapila - DPS Šimáč-
kova 
l 10. a 11. 12. od 10.00 do 17.00 hod. - výstava 

paličkovaných výrobků s ukázkami této techniky - 
DPS Novoveská 
l 16. 12. od 9.30 hod. - vystoupení dětí z křesťan-

ské MŠ (U dvoru 22) – DPS Šimáčkova

l 16. 12. od 10.30 hod. vystoupení dětí z křesťan-
ské MŠ (U dvoru 22) - DPS Novoveská

Zváni jsou všichni občané (nejen senioři).

Další akce:
l Veřejný žákovský koncert
Srdečně zveme všechny příznivce hudby na Veřej-

ný žákovský koncert, který proběhne dne 25. 11. 
2008 v 17 hodin v sále ZUŠ E. Marhuly, Hudební 
6, Ostrava-Mariánské Hory. Kromě smyčcových 
a dechových nástrojů budete mít možnost obdivovat 
zvuk čerstvě zakoupeného klavíru značky Yamaha, 
který je štědrým darem k 100. výročí založení ško-
ly od MSK KU. O jeho slavnostní inauguraci, která 
proběhne v prosinci, vás budeme informovat pro-
střednictvím Zpravodaje.

Kulturní kukátko

CENTRUM         HVĚZDIČKA
pro rodinu jednička

F KAVÁRNA S ČÍTÁRNOU
F SÁL S DĚTSKÝMI KOUTKY
F OSLAVY, NAROZENINY, AKCE PRO DĚTI
F KURZY A SEMINÁŘE
Bříšní tanec pro ženy a dívky pondělí 18 hod.
Proměny s vizážistkou, Numerologie, Tarot úterý 17 hod.
Jóga a meditace pro všechny malé i velké středa 18 hod.
Dance aerobic pro děti 4 až 9 let středa 17 hod.
Škola numerologie  od října vždy poslední víkend v měsíci
Poradna zdraví, regenerace

Alena Daoud, objednávky 733 109 850

Evraz Vítkovice Steel, a.s. 
ve spolupráci s Úřadem měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky pořádá  akci „Moni-
toring imisí v našem obvodu 
on-line“. Pokud Vás zajímá 
problematika životního pro-
středí, můžete se přijít podívat 
dne 28. 11. 2008 do prostor 

Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, 
I. patro, zasedací místnost (č. 
11) v čase od 13.30 do 17.00 
hodin na on-line monitoring 
imisí prováděný společnos-
tí Evraz Vítkovice Steel, a.s. 
v obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky.

Monitoring imisí
POZVÁNKA
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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.

PEDIKURA
- velmi krátké objednávky

Volejte SYDA - 596 617 585
mobil: 603 876 642

Provoz od 10.00 do 18.00 hod.

KOUPÍM
BYT

MAR. HORY A OKOLÍ
Tel.: 739 018 614

KOUPÍM
činžovní dům, vilku,

komerční objekt
nebo pozemek

v Mariánských Horách.
Tel.: 603 272 285

KOŽEŠNICTVÍ
Šijeme a opravujeme kožené a kožešinové výrobky, např. 
výměna zipů, výměna podšívky, zkrácení délky a délky 
rukávů, roztržená bunda či kožich.

OTVÍRACÍ DOBA DLE DOMLUVY.
VOLEJTE PROSÍM TEL. 605 579 503

Tel.: 596 634 170, Ul. Gen. Hrušky 1215/25, Fifejdy I
(u Baumaxu, autobus: 37, 39, 48, trolejbus 102, 107, 108)

Klimatizace Ostrava
28. října 190, 709 00 Ostrava

Montáže nejlepších klimatizací TOSHIBA
do bytů, domů, průmyslových objektů

a kanceláří.
Nejlevnější ceny. Opravy, servis a údržba.

Tel.: 603 272 285

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

Kosmetický salon

SYDA
Gen. janka 1157/3a, O.-Mar. Hory, Fifejdy I - 
u zdravotního střediska, tel.: 596 617 585, 
tm: 603 876 642

SPOKOJENÝ ZÁKAZNÍK
NÁŠ CÍL!

l PEDIKURA
l MANIKURA
l KOSMETIKA
l KADEŘNICTVÍ
l NEHTOVÁ MODELÁŽ
l TURBOSOLÁRIUM - VELKOPLOŠNÉ 
(ERGOLINE 500) 8 Kč/min,  
permanentky 900 Kč/150 min,  
600 Kč/85 min

PROVOZ: Po-Pá 9.00 - 18.00 hod.

Dp danex – plast
PRODEJ MATERIÁLŮ

Ë VODA Ë TOPENÍ Ë PLYN
l Baterie l umývadla l WC l potrubí 
PPR l PVC l měděné l izolace l nářadí 
l radiátory l kotle a jiné
Vytápění průmyslových objektů plyno-
vými zářiči a teplovzdušnými agregáty 
l Studie l projekty l ekonom. vyhodnoce-
ní l dodávky zař.

Veškeré informace a ceníky na www.danex.cz
Po - Pá 7.00 - 17.00, So - 8.00 - 12.00

Ostrava-Mar. Hory, Novoveská 7, tel.: 596 624 358, e-mail: info@danex.cz

UZDRAVUJE BŮH
VE 21. STOLETÍ?

Přijďte si poslechnout
svědectví lidí,

kteří byli uzdraveni
zázračnou Boží mocí.

úterý 25. 11. v 18.00 hod.
28. října 165,

přízemí budovy ZEPTER.
Vstupné dobrovolné

Informace: 774 321 125

Kosmetický salon

SYDA
MASÁŽE
Klasická 190 Kč
Baňkování 190 Kč
Proticelulitidová 190 Kč
Medová 220 Kč
Čokoládová 220 Kč
Lymfatická 190 Kč
Lávové kameny 220 Kč

Ul. Gen. Janka 1157/3a,
Ostrava-Fifejdy

u zdravotnického střediska.
Tel. 605 85 66 40, 596 617 585 

– paní Miluška

Nabízíme: 
Æ  Celkové ošetření pleti 

- 380 Kč
Æ Barvení obočí - 30 Kč
Æ Trhání obočí - 40 Kč
Æ  A další kosmetické 

služby

Kosmetický salon

SYDA
Najdete nás:

v salónu služeb SYDA, ul. Gen. 
Janka 1157/3a, Ostrava-Fifejdy

Objednávky na tel.:
777 744 610, 596 617 585 

– paní Irena Vůjtková

U Dvoru 1119/14, Ostrava-Mariánské Hory
www.iuventas.cz, tel.: 602 200 269

ČTYŘLETÉ STUDIJNÍ OBORY PRO ABSOLVENTY ZŠ
UKONČENÉ MATURITNÍ ZKOUŠKOU:

n GYMNÁZIUM VŠEOBECNÉ 8 – leté a 4-leté
n PEDAGOGICKÉ LYCEUM
n EKONOMICKÉ LYCEUM 
n PŘÍRODOVĚDNÉ LYCEUM

Malý počet žáků ve třídě
Kvalitní výuka v přátelském prostředí   
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