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Září je devátý měsíc grego-
riánského kalendáře, který má 
30 dní. Kolem 23. září začí-
ná na severní polokouli pod-
zim. Slovo září nemá se slovem 
záření nic společného, původ 
můžeme najít ve staročeštině, 
a to ve slově „zářuj“.

1. září je jedním ze dnů, které 
sloužily jako počátek kalendář-
ního roku např. v Byzantské říši, 
v některých částech jižní Itálie, 
na Balkáně a od 13. do 17. sto-
letí v Rusku. V tento den v r. 1868 
byla slavnostně otevřena trať 
Plzeň - České Budějovice jako 
součást Dráhy císaře Františka 
Josefa I. V kalendářích se uvádí 
Světový den míru a Den Hnutí 
nezúčastněných zemí. Prvního 
září se otevírají na území ČR 
školy a volají školáky vstříc svým 
povinnostem.

Září je v českých dějinách 
měsícem korunovacím, např. 
2. 9. 1437 byl korunován českým 
králem Karel IV. a českou králov-
nou Blanka z Valois, 5. 9. 1723 
byl korunován na českého krá-
le Karel VI., 6. 9. 1791 pražský 

arcibiskup korunoval Leopolda 
II. za českého krále, 7. 9. 1836 se 
ve Svatovítské katedrále konala 
poslední česká královská koru-
novace, tentokrát Ferdinanda 
I. Dobrotivého a 22. 9. 1575 pro-
běhla korunovace Rudolfa II. 

Z „černých“ dnů uvádím 
5. 9., kdy stoletá voda pobořila 
pražský Karlův most (1890), 8. 9. 
– den, kdy byl nacisty popraven 
český spisovatel, novinář a poli-

tik Julius Fučík (1943), 18. 9., 
kdy se zhruba po roce od otevře-
ní protrhla přehrada Desná a při 
této katastrofě zahynulo 62 lidí 
(1916), 28. 9. ve Staré Boleslavi 
Boleslav I. zavraždil svého brat-
ra knížete Václava (935) a o 50 
let později ve stejný den Přemys-
lovci dobyli Libici nad Cidlinou 
a vyvraždili všechny Slavníkovce 
(995).

V tomto měsíci se těšíme na 
Den horníků (9. 9.), můžeme 
využít Dny evropského dědictví 
(v ČR proběhnou ve dnech 13. 
až 21. září 2008) a navštívit ty 
památky, které obvykle nebývají 
veřejnosti přístupné vůbec, uctít 
Mezinárodní den Alzheimerovy 
choroby a Mezinárodní den míru 
(21. 9. 1940), Mezinárodní den 
neslyšících (25. 9.), vyrazit na 
cesty ve Světový den cestovního 
ruchu (27. 9.) a v neposlední 
řadě si užít Dne české státnosti 
(28. 9.) a navštívit třeba zoolo-
gickou zahradu v Ostravě, která 
právě v tento den před 77 lety 
otevřela poprvé své brány.

 Gabriela Zeisberger

Září – hurá! Škola volá...

V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ  SOS varuje: pozor na pera, gumy i dětské  

make-upy
ÿ  Ze zasedání Rady a Zastupitelstva městského 

obvodu Mariánské Hory a Hulváky
ÿ Vyhubte potkany

POZOR - Uzávěrka dalšího čísla: 18. září 2008

Citát měsíce:
SLIB DANÝ DÍTĚTI JE POSVÁTNÝ.
 Henri Troyat

Letos přesně prvního září otevřely své brány školy a přivítaly žáky, 
žáčky do svých tříd. Kdejaká maminka utřela slzy nejen svému dítku, 
ale i sobě a s vědomím, že to tak má být, s máváním opustila postavičku 
mizející do své třídy. V příštím vydání Zpravodaje se od ředitelů škol 
dovíme, kolik tříd se otevřelo a kolik židliček se zaplnilo.  (GZ) 

Školáci jdou pěkně za sebou

Kresba: Jindřich Oleš

Magické datum letos připadlo 
na pátek 8. 8. 2008. V novinách se 
tento den prolínala témata Svatby 
a Olympiáda. Mohli jste se dočíst, 
že Olympiáda zaujala v osmič-
kách prvenství (začala 8. 8. 2008 
v 8 hodin v roce 2008), a o svatby 
v tento den byl zájem nižší než na 
magické datum 7. 7. 2007. Nejinak 
tomu bylo i na naší radnici, kdy 
své „ANO“ si řekly přesně čtyři 
páry, což je o polovinu méně než 

loni (8 párů). Uvidíme, zda datum 
9. 9. 2009 bude „chtěnější“. Hlav-
ně ať je slunečno, dle pověr je „Prý 
šťastná ta nevěsta, na kterou slun-
ce svítí“. (GZ)

Osmičky jsou ne-oblíbené

Právo občana vystoupit na zasedání zastupitelstva
V poslední době jsme svědky většího zájmu 

obyvatel o jednání zastupitelstva našeho obvo-
du. Je to pozitivní, protože je vidět, že naši 
občané mají o chod obvodu zájem. Na druhé 
straně se jedná jen o zvýšenou účast ve věcech, 
které se v současné době bezprostředně dotý-
kají občanů - prodej domů a bytů. Diskuse 
bývá velmi emotivní, neřízená a chaotická. 
V tomto článku chci uvést některé procesní 
věci na pravou míru.

Jednání zastupitelstva je veřejné. Obča-
né obvodu a další oprávněné osoby (§ 16, § 
17 zákona o obcích – dále jen občané obce) 
mají podle zákona o obcích právo vyjadřovat 
na zasedání zastupitelstva obvodu v souladu 
s jeho jednacím řádem svá stanoviska k pro-
jednávaným věcem, k návrhu rozpočtu a závě-
rečnému účtu obvodu za uplynulý kalendářní 
rok. Podrobnosti tohoto oprávnění upravuje 
jednací řád zastupitelstva obvodu, který je 
povinno zastupitelstvo vydat v souladu s usta-
novením § 96 zákona o obcích. Jednací řád 
je svou povahou vnitřní organizační předpis, 
jehož cílem je upravit zásady či postupy jeho 
jednání. V jednacím řádu lze upravit pořadí 
jednotlivých diskutujících například tak, že po 
vystoupení přihlášených členů zastupitelstva 
obvodu a dalších osob uvedených v § 93 odst. 
3 zákona o obcích, udělí předsedající slovo 

přihlášeným občanům obvodu, aby mohli na 
zasedání vyjádřit své stanovisko k projedná-
vané věci nebo se vyjádřit k návrhu rozpoč-
tu a k závěrečnému účtu obvodu za uplynulý 
rok. Jednotlivé vystoupení lze časově omezit, 
například příspěvek nesmí být delší než 5 
minut. V praxi se naprosto neosvědčuje pří-
pad, kdy v jednacím řádu je upraveno opráv-
nění občana obvodu na zasedání zastupitelstva 
vystoupit v jednom bodě programu ke všem 
projednávaným bodům. K tomuto je třeba 
poznamenat, že ze zákona o obcích vyplývá 
oprávnění občana vyjadřovat se k projednáva-
ným věcem (tzn. průběžně). Občan by ve svém 
vystoupení měl sdělit k předchozím uzavře-
ným bodům takové informace, které by mohly 
vést k revokaci předchozích přijatých usne-
sení. Při udělování slova občanům obce není 
zapotřebí souhlasu zastupitelstva, ale v soula-
du s ustanovením jednacího řádu může udělit 
slovo přímo předsedající. Požadavkem zákona 
je, aby občan mohl vyjádřit své stanovisko při 
projednávání každého bodu (v rámci diskuse 
k projednávanému bodu, například po rozpra-
vě zastupitelů před schvalováním usnesení). 
Zákonu proto nebude odpovídat postup, při 
kterém je do programu zasedání zařazen jeden 
bod určený k vyjadřování občanů souhrnně 
ke všem navrženým bodům programu před 

jejich samotným projednáváním. Je povinnos-
tí občana obvodu hovořit k projednávané věci, 
tzn. pouze k aktuálně projednávanému bodu 
jednání. Hovoří-li občan o záležitostech, které 
nejsou předmětem daného bodu jednání (jeho 
vyjádření nemá žádnou věcnou souvztažnost 
k projednávanému bodu), nebude se již jednat 
o realizaci práva podle § 16 odst. 2 písm. c) 
a z toho důvodu je možno občanovi odejmout 
slovo. Jednací řád může také obsahovat usta-
novení o nerušeném průběhu zasedání a s tím 
spojené právo předsedajícího upozornit toho, 
kdo ruší průběh jednání, aby se této činnosti 
zdržel. 

To je vážení občané jen malý právní výtah 
o právech a povinnostech občanů, kteří se 
účastní zasedání zastupitelstva. Pokud se 
chcete na jednání našeho zastupitelstva svědo-
mitě připravit, na našich webových stránkách 
máte k dispozici Jednací řád Zastupitelstva 
městského obvodu MHaH. Myslím si ale, že 
pokud se budeme na jednání zastupitelstva 
chovat jako civilizovaní občané a nebudeme 
dávat průchod svým emocím, dovíme se řadu 
věcí a řadu věcí si vysvětlíme ve prospěch 
obou stran, aniž bychom se museli odvolávat 
na jednací řád.

 Váš místostarosta Jiří Boháč

Od 1. září 2008 vstoupila v plat-
nost obecně závazná vyhláška 
Statutárního města Ostravy, která 
nařizuje majitelům psů vodit své 
pejsky jen a jen na vodítku. Končí 
tímto volné běhání psů na veřej-
ném prostranství. Jelikož vyvstá-
vá nutnost zajištění dostatečných 
lokalit pro „výběh“ psů, chystá 
Magistrát města Ostravy noveli-
zaci. Očekáváme, že na základě 
usnesení Rady městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky budou 
pro volné pobíhání psů vymezeny 
prostory parku U Plynojemu (mezi 
ulicemi 1. máje, Zelenou a Výstav-
ní, prostor znám jako „raketa“) 
a parcela č. 388/36 v k.ú. Zábřeh-
Hulváky, což je roh ulic Varšavská 
a Žákovská. Jakmile tyto prostory 
budou schváleny, budete ihned 
informováni.

Nezapomeňte zaplatit za pejska
30. září 2008 končí splatnost 

poštovních poukázek, které Vám 
byly distribuovány.  (GZ)

Pes jen na vodítku
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XI. ročník Mezinárodního 
setkání jízdních policií

30. srpna 2008 se uskutečnil 
XI. ročník Mezinárodního setká-
ní jízdních policií. Své síly před-
vedli nejen policisté, ale i jejich 
čtyřnozí svěřenci. Soutěžilo se 
ve třech disciplínách: parkuro-

vém skákání, zrcadlo-
vém skákání a speciální disciplí-
ně, tzv. policejním parkuru.

Policie ČR dětem
10. 7. 2008 v Ostravě-Hulvá-

kách proběhl prázdninový den 
s policií pro děti ze sociálně 
vyloučených lokalit. Akce se 

zúčastnily čtyři desítky dětí 
z lokalit Mariánské Hory a Vít-
kovice. 
Rybářské závody mládeže

7. června 2008 se uskutečnilo 
klání ostravské rybářské mládeže 
na mariánskohorském rybníku 
Odra 2B. Konečné odtroubení 
závodů znamenalo vítězství pro 
Lukáše Litvika z Mariánských 
Hor, druhé místo obsadila Denisa 
Kotásková z organizace Zábřeh 1 
a třetí se umístil Tobiáš Šmahaj 
z kroužku při ZŠ Provaznická. 
Poděkování patří sponzorům této 
akce, mezi které patří Ing. Liana 
Janáčková, Michal Suchanec, 
Petr Flisník, Bohumil Suchánek 
a MO Ostrava. 

Za výbor ČRS MS Ostrava 
Mariánské Hory
Vladimír Hütter, jednatel

STALO SE:

 Č. voleb. Název objektu – budova Adresa
 okrsku

 261 Ostravská univerzita Mariánské Hory č. p. 1121, Fr. Šrámka č. 3
 262 Ostravská univerzita Mariánské Hory č. p. 1121, Fr. Šrámka č. 3
 263 Ostravská univerzita Mariánské Hory č. p. 1121, Fr. Šrámka č. 3
 264 Knihovna města Ostravy Mariánské Hory č. p. 418, Daliborova č. 9
 265 Základní škola Hulváky č. p. 833, Matrosovova č. 14 
 266 Základní škola Hulváky č. p. 833, Matrosovova č. 14 
 267 Základní škola Hulváky č. p. 833, Matrosovova č. 14 
 268 Střední škola stavební Mariánské Hory č. p. 1002, Mojmírovců č. 42
  a dřevozpracující

 269 Střední škola stavební Mariánské Hory č. p. 1002, Mojmírovců č. 42
  a dřevozpracující

 270 Základní škola Mariánské Hory č. p. 300, Karasova č. 6 
 271 DPS - GERIFIT Mariánské Hory č. p. 1168, Novoveská č. 14
 272 Základní škola Mariánské Hory č. p. 300, Karasova č. 6 
 273 Dům s pečovatel. službou Marináské Hory č. p. 1148, Šimáčkova č. 27 
 274 IUVENTAS, Soukr. gym. Mariánské Hory č. p. 1119, U Dvoru č. 14
  a Střední odb. škola s.r.o.

 275 Základní škola Mariánské Hory č. p. 300, Karasova č. 6 
 276 IUVENTAS, Soukr.gym. Mariánské Hory č. p. 1119, U Dvoru č. 14
  a Střední odb. škola s.r.o.

 277 Dům techniky Ostrava Mariánské Hory č. p. 480,
  Mariánské nám. č. 5

 278 Dům techniky Ostrava Mariánské Hory č. p. 480,
  Mariánské nám. č. 5 
 279 Základní škola Mariánské Hory č. p. 1208, Gen. Janka 
 280 Základní škola Mariánské Hory č. p. 1208, Gen. Janka 
 281 Základní škola Mariánské Hory č. p. 1208, Gen. Janka 
 282 Základní škola Mariánské Hory č. p. 1208, Gen. Janka 

 Marcela Výmolová

SÍDLA A POČET VOLEBNÍCH OKRSKŮ
– VOLBY DO KRAJSKÝCH ZASTUPITELSTEV 2008,

KONANÉ VE DNECH 17. A 18. ŘÍJNA 2008. 
§ 15 písm. f zákona č. 130/2000 sb. o volbách do krajských zastupitelstev

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Další služby poskytované v domech s pečovatelskou službou
DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: 
p. Martina Eckertová, 
tel. 737 616 467
Po, St, Pá: 8.00 – 13.00
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

Státní zdravotní ústav v Pra-
ze zjistil zvýšený výskyt potkana 
obecného na celém území města 
Ostravy. Jelikož tento stav by mohl 
ohrožovat zdraví lidí, Zastupitel-
stvo města Ostravy reagovalo na 
podnět Krajské hygienické stanice 
Vyhláškou č. 6/2008 o provedení 
speciální ochranné deratizace na 
území města Ostravy.

Účelem této vyhlášky je zlepšit 
podmínky k ochraně zdraví lidí 
před vznikem a šířením infekčních 
onemocnění spojených se zvýše-
ným výskytem uvedeného hlodav-
ce. 

Z vyhlášky vyplývá, že všichni 
uživatelé a vlastníci staveb vč. nad-
zemních i podzemních kanalizací 
a teplovodních kanálů (to jsou 
mimo jiné bytová družstva, spole-
čenství vlastníků bytových jedno-
tek atd.) a všichni uživatelé pozem-
ků (s výjimkou ploch zastavěných) 
jsou povinni zajistit provedení 
deratizace, a to prostřednictvím 
oprávněných osob stanovených 
zvláštním právním předpisem 
(deratizační fi rmy s osvědčením 
o odborné způsobilosti). 

Speciální ochranná deratiza-
ce musí být provedena v době od 
10. 9. 2008 do 10. 11. 2008. Za 
porušení povinností vyplývajících 
z této vyhlášky lze uložit sankce 
podle zvláštních právních předpisů 
(až do výše 2 mil. korun). 

Plné znění můžete najít na 
webových stránkách města Ostravy 
(www.ostrava.cz, sekce magistrát, 
odkaz „právní předpisy“) a součas-
ně na našich webových stránkách.

 (GZ) 

Vyhubte potkany

Blahopřejeme
V měsíci červnu oslavila své 95. narozeniny paní Františka Pížová. 

Zpravodaj MHaH přes prázdniny nevycházel, tudíž s gratulací přichá-
zí opožděně. Paní Pížové přejeme mnoho zdraví a další šťastné a usmě-
vavé dny.  (red)

V minulém čísle Zpravodaje 
(č. 170) jsme Vám slíbili infor-
maci o akcích, které se pořádají 
k oslavě stého výročí marián-
skohorského kostela. Pojďte se 
podívat do místa, které má určité 
charisma, dovědět se zajímavosti 
jak ze současnosti, tak i z histo-
rie chrámu včetně poznání jeho 
zákoutí.

Ráda bych Vás touto cestou 
pozvala na DNY OTEVŘE-
NÝCH DVEŘÍ a na VÝSTAVU 
O HISTORII CHRÁMU Panny 
Marie Královny v Ostravě-Mari-
ánských Horách. Sté výročí své-
ho posvěcení oslavíme přesně 
19. října 2008, kdy se bude konat 
Mše svatá s biskupem Fr. Lob-
kowiczem (v 10.00 hodin). Na 
prohlídku chrámu včetně výkla-
du o historii a výzdobě chrámu 
se můžete vydat 21. 9., 28. 9., 
5. 10., 19. 10., 26. 10., 9. 11. 
a 16. 11. 2008 vždy od 15.30 do 
18.00 hodin.  (GZ)

Slavíme
a poznáváme
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Každý nový rok je ve skutečnosti stále stejný. Přejeme si, aby se stalo 
něco nového, úžasného. Málokdy se ale naše přání splní. A tak i ten před-
cházející školní rok byl stejný, ale ve skutečnosti docela jiný. Pro spoustu 
našich žáků, kteří buď jako žáci devátých ročníku odešli na střední školy, 
nebo pro žáky pátých tříd, kteří po prázdninách přišli na druhý stupeň. Jiný 
byl samozřejmě i pro prvňáčky, kteří se za posledních deset měsíců naučili 
číst, psát i počítat. Nikdy tedy nelze říci, že by se něco nového nepřihodi-
lo. Lidem zkušenějším již všechny roky splývají, ale pro děti je to obdo-
bí poznávání nových věcí, získávání poznatků, které v dalším životě jistě 
mnohokrát uplatní. Začátky jsou vždy poněkud rozpačité, ale jen se stačí 
trochu rozkoukat a hned lze poznat, kdo bere své povinnosti skutečně vážně 
a kdo se jen veze.

Za celý školní rok se nám povedla spousta aktivit. Všechny je vyjmeno-
vat by zabralo minimálně celou další stranu Zpravodaje, ale to není naším 
záměrem. O všech vynikajících výsledcích jste měli možnost se dozvědět. 
Tím je možná tento školní rok opravdu v něčem zcela jiný. Všechno si 
můžete přečíst každý měsíc ve Zpravodaji. Jistě s touto aktivitou budeme 
pokračovat i nadále. Snad i ke spokojenosti všech rodičů a zároveň i čtená-
řů. Jako novinku jsem pro vás připravil ukázku prací našich žáků devátých 
tříd. Jako téma byla zčásti úvaha, zčásti zamyšlení nad svým devítiletým 
působením na škole. Vše bylo bráno jako rada pro naše budoucí prvňáčky. 

Sice už autory na škole nepotkáte, neboť se připravují na další stupeň 
svého vzdělání, ale doufám, že si rádi poslechnete dobře míněnou radu 
a třeba až se dostanete za pár let na druhý stupeň a úspěšně ho ukončíte, tak 
si v duchu řeknete, že chovat se podle jejich rad nebyl zase až tak hloupý 
nápad. Proto vám naši noví žáčci přeji hodně štěstí, určitě se budeme potká-
vat na chodbách naší školy, která vám jistě bude připadat strašně veliká, ale 
nebojte se, do konce školního roku z vás už budou dokonalí profíci, kteří 
ovládnou taje čtení, psaní a počítání. Tak hodně zdaru.
 Mgr. Jaroslav Lattenberg,
 školní metodik prevence ZŠ Gen. Janka

Ahoj prvňáčku, 
jmenuji se David Ferik a rád bych ti řekl, co můžeš očekávat v dalších roč-
nících ve škole. Samozřejmě naučíš se číst, psát a počítat. Matematika bude 
pro tebe asi nejobtížnější, protože se každým rokem učíš nové a nové počty, 
příklady a vzorečky. V češtině se budeš učit rozebírat věty, ale ještě před 
tím musíš umět slovní druhy, větné členy a mnoho dalších důležitých věcí. 
Teď ale chvíli od učiva pryč. Nejlepší věc na škole je to, že potkáš spoustu 
kamarádů a skvělých lidí. Samozřejmě, že každý nebude skvělý, očekávej, 
že potkáš lidi, kteří tě nebudou mít rádi a ty je. V hodinách buď pilný, pra-
covitý a hodný.…toho si učitelé a učitelky dost váží a možná jestli budeš 
mít nerozhodné známky, tak tě ani nevyzkouší a dají ti tu lepší známku na 
vysvědčení. Hodně se uč, protože některé věci budeš v životě potřebovat 
a možná je budeš i praktikovat. Nedělej si starost, když někdy dostaneš 
špatnou známku…… vždycky je čas si to opravit nebo se nechat vyzkoušet. 
Každý někdy dostane špatnou známku i ti nejchytřejší lidé ze třídy. Užij si 
těch devět let ve škole v pohodě a nezapomeň na srandu s kamarády. 

 David Ferik

Ahoj prvňáčku!
Ráda bych ti řekla něco o škole, kterou navštěvuješ. Určitě je to velký 

rozdíl mezi mateřskou a základní školou.
V mateřské škole si celý den hraješ s dětmi, chodíš ven na procházky, 

hraješ si na pískovišti a o nic se nemusíš starat. Po obědě jdeš spinkat 
a celý den je prostě fajn. No a v základní škole je to jiné, ale neboj, začátek 
je celkem snadný. Pokud dostaneš milou paní učitelku, tak to máš hodně 
dobré. Také si zde najdeš hodně kamarádů, kteří ti pomohou i v těch nej-
horších chvílích a také třeba i s učením. Ale stejně tak tu můžeš potkat lidi, 
kteří se navzájem pomlouvají nebo pomlouvají druhé. Nejspíš jsou znuděni 
vlastním životem a potřebují se nějak zabavit. Jenže tímhle právě pak ostat-
ní trpí. Ale neboj, tebe se to netýká. No, možná, až budeš starší, ale s tím 
si ty dokážeš určitě poradit. Na druhou stranu existují i příjemné a pěkné 
věci, jako je třeba přátelství, láska, školní výlety, kde si užiješ hodně legrace 
a různé další věci. A snad pro každého, kdo chodí do školy, jsou nejlepší 
prázdniny, hlavně ty velké, které trvají dva měsíce.

Díky škole se naučíš číst, psát, počítat a jiné užitečné věci, které budeš 
v životě potřebovat pro volbu budoucího povolání. Tak hurá do učení. Držím 
ti pěsti, ať ti to ve škole jde a ať se ti tu líbí. Moc nezlob. Měj se hezky. AHOJ
 Sabina Bzdylová

Školní rok 2007/2008 –
Nový školní rok nám začíná…

V červnu 2008 se na území 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky konaly hned dvě 
diamantové svatby, což zname-
ná říci si své „ANO“ opětovně 
po 60 letech společného soužití. 
„Novomanželé“ Železní a Kut-
nohorští nám dokazují, že díky 
vzájemné úctě a pochopení je 
možno setrvat v jednom svazku 
více než mnozí z nás doufáme. 
Svatba je chvíle, kdy si uvědo-
míme, jak důležitou roli v našem 

životě hrají vztahy a blízkost 
milující osoby. Je to dar, který 
se musí opatrovávat, je to kvě-
tina, která se musí dennodenně 
zalévat. V současné době výročí 
svatby znamená shánění různých 
darů sobě navzájem, což možná 
pramení z dob minulých. Právě 
podle dárků, které si manželé 
navzájem dávali, jsou tyto svat-
by pojmenovány. První výročí se 
slaví bavlněná svatba, třetí rok je 
to svatba kožená, pátý rok slaví-

me svatbu dřevěnou …… atd., 
atd.

Osobně manželům Železným 
a Kutnohorským přeji, ať ke 
smaragdu, diamantu přidají i pla-
tinum (70 společných let).

 Gabriela Zeisberger

Svatby s diamantem

Manželé Železní před 60 lety

Manželé Kutnohorští

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí
Rady městského obvodu ve II. čtvrtletí 2008

Ve II. čtvrtletí roku 2008 se uskutečnila dvě 
řádná zasedání ZMOb, šest řádných a dvě 
mimořádné schůze RMOb.

Zastupitelstvo městského obvodu na 
svých zasedáních:

Schválilo:
l Rozpočet městského obvodu MHaH pro 

rok 2008
l Rozpočtový výhled městského obvodu 

MHaH na období 2009 až 2011
l Zprávu o výsledku hospodaření měst-

ského obvodu MHaH – závěrečný účet – za 
rok 2007 bez výhrad
l S účinností od 1. 7. 2008 úpravy Jedna-

cího řádu Zastupitelstva městského obvodu 
MHaH a Jednacího řádu výborů Zastupitelstva 
městského obvodu MHaH

Stanovilo:
l S účinností od 1. 5. 2008 výši měsíčních 

odměn neuvolněným členům ZMOb
Zvolilo:
l Ke dni 21. 4. 2008 Ing. Jiřího Fridricha 

členem kontrolního výboru ZMOb (za p. Evič-
ku Biermatovou, která se vzdala funkce členky 
KV ZMOb)

Projednalo:
Následující žádosti o koupi nemovitostí 

a doporučilo Zastupitelstvu města žádostem 
vyhovět:

- žádost p. Simona Pelikána o koupi 
pozemku p. č. 153/37 v k. ú. Mariánské Hory

- žádost p. Petra Luzara o koupi pozem-
ků p. č. 5607 a p. č. 388/84 v k. ú. Zábřeh 
– Hulváky

- žádost společnosti HICRA s.r.o. o koupi 
pozemků p. č. 339, p. č. 849 a p. č. 168/1 v k. 
ú. Mariánské Hory

- žádost společnosti 3E Projekt, a.s. o kou-
pi pozemku p. č. 3399 v k. ú. Mariánské Hory

Projednalo:
Následující žádosti o koupi nemovitostí 

a doporučilo Zastupitelstvu města vyhlásit 
záměr obce požadované nemovitosti prodat:

- žádost Ing. Milana Štěpankeviče o koupi 
pozemků p. č. 193/11 a 187/33 v k. ú. Mari-
ánské Hory

- žádost p. Petry Hořínkové o koupi pozem-
ku p. č. 177/1 v k. ú. Mariánské Hory

- žádost p. Petra Sumary o koupi části 
pozemku p. č. 158/4 v k. ú. Mariánské Hory

- žádost p. Miroslava Kuchaře o koupi 
objektu č. p. 2019 a pozemků p. č. 1305 a p. č. 
193/11 v k. ú. Mariánské Hory

Projednalo:
Následující žádosti o koupi nemovitostí 

a doporučilo Zastupitelstvu města nesouhlasit 
s prodejem:

- žádost Ing.Zdeňka Moštěka o koupi 
pozemku p. č. 861/9 v k. ú. Mariánské Hory

- žádost společnosti SMP Net, s.r.o., o kou-
pi pozemku č. 334/3 v k. ú. Zábřeh – Hulváky

- žádost společnosti TOPMAX, s.r.o., 
o koupi pozemku p. č. 388/36 v k. ú. Zábřeh 
– Hulváky

Projednalo:
Následující žádosti o prominutí poplat-

ku z prodlení za dlužný nájem a doporučilo 
Zastupitelstvu města žádostem nevyhovět:

- žádost manželů Richtárových
- žádost p. Karla Tenglera
Projednalo:
l Žádost manželů Podraných o pro-

dloužení termínu splátek poplatků z prodlení 
za dlužný nájem a doporučilo Zastupitelstvu 
města žádosti vyhovět.
l Žádost p. Aleny Konečné o umožnění 

úhrady poplatku z prodlení za dlužný nájem 
formou splátek a doporučilo Zastupitelstvu 
města žádosti vyhovět.
l Žádosti p. Simona Pelikána a p. Radana 

Kožušníka o koupi domů 28. října 295 až 301 
(včetně pozemků) a rozhodlo vyhlásit záměr 
obvodu tyto nemovitosti prodat.

Rada městského obvodu na svých 
schůzích:

Rozhodla:
l O vypuštění odstavců 1 až 3 v článku V. 

ve Směrnici č. 7/2001, kterou se stanoví zása-
dy hospodaření s bytovým fondem
l Na kterých veřejných prostranstvích 

v obvodu bude zákaz konzumace alkoholu
l Povolit výjimku ze stanoveného počtu 

dětí pro školní rok 2008/2009 MŠ Gen. Janka 
a KMŠ U Dvoru 22
l O poskytnutí věcných darů v celkové 

výši 32 000 Kč žákům ZUŠ E. Marhuly, Ost-
ravskému dětskému sboru a žákům tanečního 
souboru

Schválila:
l Plán veřejnoprávních kontrol u zřízených 

příspěvkových organizací
l Směrnici č. 3/2008 pro výkon agendy 

ztrát a nálezů
l Kontrolní řád městského obvodu
l Výši mimořádných odměn ředitelů ZŠ 

a ředitelek MŠ
Souhlasila:
l Se zřízením nultého ročníku – přípravné 

třídy na ZŠ Matrosovova 14, Ostrava-Hulváky, 
p.o., a zahájením výuky od 1. 9. 2008

Vzala na vědomí:
l Ukončení nájmu nebytových prostor 

v objektu Stojanovo nám 1/1072 výpovědí 
k 30. 4. 2008, podanou fi rmou ELVIN PRO-
DEJ, s.r.o.

Projednala a doporučila Radě města 
schválit:
l Rozdělení odvodu části výtěžku z pro-

vozování výherních hracích přístrojů v roce 
2007
l Žádost p. Radana Kožušníka o proná-

jem části pozemku p. č. 317/9 v k. ú. Zábřeh 
- Hulváky
l Žádost p. Miroslava Kuchaře o pro-

dloužení stávající nájemní smlouvy, uzavřené 
dne 18. 6. 1997 na objekt Karasova 2019/21 
(bývalá MŠ)
l Žádost fi rmy POEL, spol. s r.o., o ukon-

čení pronájmu nebytových prostor v objektu 
Přemyslovců 61
l Žádost Ing. Petra Ščotky o ukončení 

Smlouvy o adaptaci půdního prostoru v objek-
tu Korunní 17
l Žádost fi rmy FLAME Systém s.r.o. 

o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových pro-
stor (Stojanovo nám. 1/1072)
l Smlouvu na dodávku a odběr pitné vody 

pro odběrné místo Železná 10, 12 Ostrava-
Hulváky, se společností ČEZ Energetické 
služby, s.r.o.
l Ing. Rudolfa Zahradníka do funkce 

vedoucího odboru organizačního a vnitřních 
věcí.

Projednala a doporučila Radě města 
uzavřít Smlouvu o dílo na:
l Renovaci střešní krytiny domu Fr. Šrám-

ka 28 s podnikatelem Miroslavem Hajdučkem
l I. a II. kosení zelených ploch v obvodu 

v roce 2008 s fi rmou ARBOR MORAVIA, 
s.r.o.
l Opravu kanalizace domů Novoveská 28, 

30 s podnikatelem Jiřím Dudou
Projednala žádosti o poskytnutí fi nanč-

ního příspěvku a doporučila Radě města 
rozhodnout o příspěvku pro:
l Občanské sdružení Svatováclavský 

hudební festival ve výši 10 000 Kč
l Soubor lidových písní a tanců Hlubina 

ve výši 20 000 Kč
l Knihovnu města Ostravy ve výši 8 000 

Kč
l Oddíl lukostřelby TJ Mariánské Hory ve 

výši 15 000 Kč
l Poradenské a informační centrum pro 

sluchově postižené ve výši 5 000 Kč
l Ostravskou organizaci vozíčkářů ve výši 

3 000 Kč
l Obchodní akademii a Vyšší odbornou 

školu sociální ve výši 15 000 Kč
l Sdružení obrany spotřebitelů ve výši 

4 000 Kč
l Šachový klub tělesně postižených – Hra-

byně – ve výši 5 000 Kč
l Sportovní klub FIT&FUN Ostrava ve výši 

10 000 Kč
l Svaz tělesně postižených v ČR ve výši 

5 000 Kč
l Společnost pro kulturu a umění v Ostra-

vě ve výši 5 000 Kč

 Ing. Miloš Pauček,
 tajemník ÚMOb MHaH

Od 1. 8. 2008 je účinná Obecně 
závazná vyhláška č. 10/2008 Sta-
tutárního města Ostravy, kterou se 
reguluje provozování výherních 
hracích přístrojů v Ostravě. Naše-
ho městského obvodu se týká pře-
devším Čl. 2 této vyhlášky, který 
stanoví časové omezení provozu 
výherních hracích přístrojů:

Čl. 2
Časové omezení provozu

výherních hracích přístrojů
Na území městského obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky a Vít-
kovice mohou být výherní hrací 
přístroje provozovány pouze v do-
bě od 10.00 hodin do 22.00 hodin. 

Tato změna se však nejdříve 
projeví na počátku příštího roku, 
kdy končí platnost některých 
z dosud vydaných povolení. Na 
tyto se časové omezení Čl. 2, OZV 
č. 10/2008 nevztahuje.

Celé znění Vyhlášky č. 10/
2008 najdete na našich webových 
stránkách. (GZ)

V budoucnu změna?
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SOS získalo informace, že na 
evropském trhu se vyskytly zdra-
votně závadné psací potřeby. 
Objevily se i v evropském varov-
ném systému RAPEX. Není vylou-
čeno, že si některé z nich přivezli 
domů i čeští občané, jejichž děti se 
chystají do školy.

Jedná se o výrobky vyrobené 
v Číně, Hongkongu a Francii, ale 
zachycené i v jiných státech – kro-
mě Německa, také ve Švédsku, 
Maďarsku, Velké Británii a Irsku. 
Byť zatím Česká obchodní inspek-
ce neinformovala o tom, že by se 
tyto výrobky vyskytly na českém 
trhu, SOS se domnívá, že jejich 
výskyt je velmi pravděpodobný. 
„Zvlášť nyní před začátkem škol-
ního roku se dá s velkou prav-
děpodobností předpokládat, že 
se tyto výrobky v naší republice 
objeví,“ varuje mluvčí SOS Ivana 
Picková. 

„Pokud je nebudou nabízet 
obchodníci v kamenných obcho-
dech, je možný jejich výskyt v trž-
nicích, případně si je lidé mohou 
přivážet ze svých cest do zahrani-
čí,“ vyjmenovává možnosti mluv-
čí SOS.

Jedná se o:
1. zvýrazňovače, které byly 

zachycené v Německu a v nichž 
byl několikanásobně překročen 

obsah benzenu – 10 – 469 mg/kg 
(limit je 5 mg/kg)

2. Dětské gumy pocházející 
z Číny, Francie nebo nebyl zjištěn 
jejich původ. U třech typů, které 
se dají rozdělit na malé váleč-
ky, by mohlo dojít ke vdechnu-
tí či polknutí takové součástky 
a dětem by mohlo hrozit udušení. 
Další tři typy mohou děti zaměnit 
s potravinami, jejich tvar i vzhled 
může k takové záměně vést – jsou 
ve tvaru různých druhů ovoce 
a zmrzliny.

Další, tentokrát žertovné gumy, 
obsahují nadměrné množství 
ftalátů, ty nesmí být v hračkách 
obsaženy vůbec. Tyto gumy se 
objevily na maďarském trhu 
a představují opravdu vážné 
nebezpečí pro zdraví dětí. 

3. Soupravy dětského make-
upu – se objevily v Irsku a ve 
Španělsku a porušují hned dvě 
direktivy EU – jak na bezpečnost 
hraček, tak na kosmetiku. Byly 
kontaminovány mikroorganismy 
a při běžném používání moh-
ly poškodit dětské zdraví. Další 
soupravy byly kontaminovány 
olovem a chromem a jejich obsah 
vysoce překročil povolené limity.

4. Žertovná pera a tužky – 
také se objevily v několika evrop-
ských zemích a obsahovaly plasty 
s ftaláty.

5. Plnicí pera – jsou stahová-
na z trhu ve Velké Británii, jejich 
uzávěry neodpovídají místní 
legislativě, protože existuje rizi-
ko, že by je děti mohly polknout. 
Ale mohou se objevit i v dalších 
zemích.

6. Olejové barvy – byly zjiště-
ny ve Švédsku a byl v nich zjištěn 
vysoký výskyt olova a chromu, 
což může vážně poškodit dětské 
zdraví.

7. Dětské laky na nehty 
– pocházejí z Hongkongu a byly 
objeveny v Německu. V jeho 
složení byly také objeveny škod-
livé látky porušující evropské 
předpisy.

Evropská legislativa stanoví 
poměrně přísná kriteria pro bez-
pečnost a zdravotní nezávadnost 
hraček uváděných na evropský 
trh. Směrnice Rady č. 88/378/
EHS o bezpečnosti hraček udává 
základní požadavky, které musí 
hračky splňovat (jejich mechanic-
ké či chemické vlastnosti) včetně 
limitů obsahu některých chemic-
kých látek jako např. chrom či 
olovo. Směrnice Rady č. 87/357/
EHS zase zakazuje uvádět na trh 
výrobky zaměnitelné s potravina-
mi a Směrnice Rady č. 76/768/
EHS o kosmetických prostřed-
cích vyjmenovává více než 350 
chemických látek, které v nich 
nesmějí být obsaženy.
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Zaměstnanci oddělení:

Vedoucí oddělení: 
Ing. Marcela Kočová, pří-

zemí budovy C, dv. č.13, tel. 
599 459 256, e-mail: kocova@
marianskehory.cz

Ekonomka oddělení:
Dáša Švrčková, 2. patro budo-

vy B, dv. č. 38, tel. 599 459 260, 
e-mail: svrckova@marianskeho-
ry.cz

Sociální pracovnice pro se-
niory a osoby se zdravotním 
postižením:

Bc. Miroslava Škrobánko-
vá, DiS., přízemí budovy dv. 
č. 13, tel. 599 459 256, e-mail: 
skrobankova@marianskehory.cz

Sociální pracovnice pečova-
telské služby - Šimáčkova 27:

Taťjana Ryboňová, DPS 
Šimáčkova 27, tel. 599 459 131, 
e-mail: dpss@volny.cz

Pečovatelky:  Ingrid Araitzidi-
sová, Alexandra Brýdlová, Hele-
na Fučíková, Petra Genserková, 
Radka Tlustáková

Sociální pracovnice pečova-
telské služby - Novoveská 14:

Dagmar Tokařová, DPS 
Novoveská 14, tel. 599 459 122, 
e-mail: dpsn@volny.cz            

Pečovatelky:  Eva Davidová, 
Helena Krenželoková, Zdeňka 
Michnáčová, Radomíra Vrbová

Pracovnice rehabilitace – fy-
zioterapeut:

Bc. Kateřina Hermanová,
DPS Novoveská 14, tel. 
599 459 121

Představujeme se:

Oddělení péče o seniory a osoby
se zdravotním postižením

2. řada zprava: Ing. Marcela Kočová, Dagmar Tokařová, Petra Gen-
serková, Bc. Miroslava Škrobánková, DiS., Eva Davidová, Taťjana 
Ryboňová, Zdeňka Michnáčová, Dáša Švrčková, Radomíra Vrbová
1. řada zprava: Helena Fučíková, Radka Tlustáková, Kateřina Her-
manová, Helena Krenželoková

je oddělením úřadu, které 
zabezpečuje působnost na úse-
ku sociální péče a sociálních 
služeb pro seniory a osoby se 
zdravotním postižením.

Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky prostřednictvím 
tohoto oddělení poskytuje pečo-
vatelskou službu v souladu se 
zákonem č. 108/2006 Sb. o soci-
álních službách.

Pečovatelská služba je terénní 
službou a je poskytována lidem, 
kteří vlivem věku nebo neuspo-
kojivého zdravotního stavu ne-
jsou schopni sami a bez pomoci 
jiné osoby zvládnout běžné úkony 
péče o sebe a svou domácnost. 

Službu poskytujeme na území 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky, v přirozeném 
prostředí klientů, tj. v jejich 
domácnostech a v domech s pečo-
vatelskou službou, a to v pracov-
ních dnech vždy od 7.00 hodin 
do 17.30 hodin; na základě indi-
viduální dohody s uživatelem lze 
pečovatelskou službu poskytovat 
i ve dnech pracovního volna... 

Základní činnosti pečovatel-
ské služby 

a) pomoc při zvládání běžných 
úkonů péče o vlastní osobu

b) pomoc při osobní hygieně 
nebo poskytnutí podmínek pro 
osobní hygienu

c) poskytnutí stravy nebo po-

moc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu 

domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím
Oddělení v rámci své pravomo-

ci poskytuje informace o domech 
s pečovatelskou službou a navr-
huje uzavření smlouvy o nájmu 
bytu v těchto domech na základě 
žádosti občanů. 

Byty v domech zvláštního 
určení (s pečovatelskou službou) 
- jsou určeny občanům, kteří jsou 
poživateli starobního nebo plné-
ho invalidního důchodu a jejichž 
soběstačnost je snížena vzhledem 
k věku nebo zdravotnímu stavu, 
kdy z tohoto důvodu potřebují 
některé z pečovatelských úkonů. 

Domy s pečovatelskou službou 
jsou dva – na ulici Novoveská 
14 a Šimáčkova 27 (v nich je 
celkem 205 bytů). Žádosti o pro-
nájem bytů v domech s pečova-
telskou službou vyřizuje vedoucí 
oddělení.

V obou domech s pečovatel-
skou službou jsou klientům dále 
k dispozici kadeřnice a pedikér-
ka, které dle potřeby dochází i do 
domácností klientů.

V domě s pečovatelskou služ-
bou na ul. Novoveská 14 se 
nachází rehabilitační pracoviště 
s fyzioterapeutem, který pracuje 
dle smluv uzavřených se zdravot-

ními pojišťovnami. Rehabilitace 
přednostně uspokojuje potřeby 
seniorů a zdravotně postižených 
občanů. 

Oddělení dále organizuje a pos-
kytuje sociální péči občanům 
městského obvodu v souladu 
se zákonem č. 114/1988 Sb., 
o působnosti orgánů ČSR v soci-
álním zabezpečení.

Zajišťuje zejména tyto čin-
nosti:

- základní sociální poradenství
- ustanovení zvláštního příjem-

ce dávky důchodového pojištění 
- občanům, kteří nemohou vzhle-
dem ke svému zdravotnímu stavu 
přebírat důchod nebo s ním účel-
ně hospodařit, může obec usta-
novit zvláštního příjemce dávky 
důchodového pojištění.

- poskytování opakujících se 
peněžitých dávek 

- příspěvek na úhradu a užívání 
bezbariérového bytu a garáže

- příspěvek úplně nebo praktic-
ky nevidomým občanům

- vykonává funkci opatrovní-
ka občanům městského obvodu 
v případech, kdy soud ustanoví 
opatrovníkem město podle § 27 
odst. 3) občanského zákoníku a 
podle § 29 odst. 3) občanského 
soudního řádu.

 Ing. Marcela Kočová, 
 vedoucí oddělení  

SOS varuje: pozor na pera, gumy i dětské make-upy

Spotřebitelské
okénko

DOTAZ:
Dobrý den, při koupi výrobků 

(konkrétně se jednalo o cestov-
ní kufry) v akci 1+1, resp. libo-
volný za plnou cenu a libovolný 
za 1 Kč, jsem byla na poklad-
ně dotázána, na jaký kufr chci 
uplatnit cenu 1 Kč a na jaký kufr 
plnou cenu (kufry stály shodně 
- 1699 Kč/ks, byť měly různou 
velikost). V případě reklama-
ce bych u kufru koupeného za 
1 Kč měla nárok na vrácení 
ceny zboží (pominu-li další 
možnosti jako opravu aj.), tj. 
1 Kč, u kufru koupeného za plnou 
cenu na vrácení plné ceny zboží. 
Můj dotaz zní, zda je postup pro-
dejce oprávněný?

ODPOVĚĎ:
V případě reklamace máte 

u obou kufrů stejnou možnost. 
Podle § 622 Občanského záko-

níku máte nárok žádat bezplatné 
odstranění vady. V případě, že 
by se vada vyskytla do 6 měsíců, 
můžete si zvolit mezi opravou 
a výměnou, po 6 měsících máte 
možnost opravy, pokud by vada 
byla označena za neodstranitel-
nou, případně, kdyby reklamace 
nebyla vyřízena ve lhůtě 30 dnů, 
máte nárok na výměnu. Volba je 
totiž vždy na Vaší straně. Pro-
blém by nastal jedině pokud by 
shodný kufr na výměnu neměli, 
pak by jedinou možností bylo 
odstoupení od smlouvy a to by 
pro Vás skutečně znamenalo 
vrácení 1 koruny. Přejeme Vám 
příjemné cestování bez reklama-
cí zavazadel. 

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

Další informace je možné získat na
http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm

Kontakty:
SOS - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)

Tel. 596 111 252, www.spotrebitele.info
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MŠ GEN. JANKA ŽIJE
Závěr školního roku 2007/2008 svědčil o tom, že se 
předškoláčci v MŠ Gen. Janka opravdu nenudili. 
Paní učitelky pro své svěřence vymýšlí řadu akcí 
po celý školní rok, na dvě z nich jsem byla v červnu 

letošního roku pozvána. Ta první byla velmi 
poučná - nejen že jsem fotila, co mohla, ale z MŠ 
jsem si odnesla mnoho poznatků ze života hluchých 
a slepých lidí. Ta druhá byla zábavná, hlavně pro 
budoucí malé požárníky. (GZ)

Ženy jsou vítány
Institut pro ženy, který jako prv-

ní vznikl v únoru tohoto roku prá-
vě u nás v Ostravě, nabízí ženám 
novou metodu podpory v každé 
životní situaci. Na rozdíl od běž-
ných poradenských metod je tzv. 
„mentoring“ metodou, kdy se žena 
po 9 lekcích naučí svou životní 
situaci vyřešit sama a na zákla-
dě své osobnosti. Ženy mohou 
vyzkoušet metodu mentoringu, 
nechat si poradit od zkušenějšího 
a vyřešit problém po svém.

Slovo mentoring pochází 
z řečtiny. Když Odysseus odchá-
zel do trojské války, svěřil péči 
o svou rodinu Mentorovi, učiteli 
a vychovateli jeho syna Telema-
cha. Jeho úkolem nebylo pouze 
vychovávat Telemacha, ale vést 
jej k vlastní zodpovědnosti za svůj 
život. Dnes se mentoring chápe 
jako proces, v jehož rámci mentor 
poskytuje podporu a rady týkají-
cí se jakékoliv oblasti. Mentor je 

osoba zkušenější, která pomáhá 
s řešením každodenních problémů 
osobě méně zkušené, a vniká tak 
duální vztah mezi čtyřma očima. 
V našem centru se setkali dlouho-
letí spolupracovníci, specialisti na 

různá témata jako například pod-
nikání, slaďování osobního a pro-
fesního života, správa domácího 
i pracovního rozpočtu, ale také 
rozvojem vnitřního světa ženy 
a sebeurčení. „Jde o to, vybrat 
si vhodnou mentorku pro danou 
oblast, mít úvodní konzultaci 

a poté už je žena nasměrována 
k dalším 8 krokům,“ říká Renata 
Ptáčníková, prezidentka Institutu 
pro ženy. Na mentoring se můžete 
přihlásit e-mailem: prihlasky@
institutprozeny.cz. Institut pro 
ženy vede každodenní i dětský 
koutek, kde si mohou nechat své 
děti pohlídat kvalifi kovaným per-
sonálem.

Kanceláře Institutu se nacházejí 
na ulici Sokolská tř. 99 v Centru 
Ostravy, budovy ICEC Holding. 
Na 200 m2 se nachází velká ško-
lící místnost, kde probíhají veš-
keré aktivity Institutu pro ženy, 
tzv. Velký sál, dále dětský kou-
tek, určený pro nejmenší v době 
maminčiných kurzů, kancelář pro 
mentory a poradce, tzv. recepce 
s posezením, kde si ženy mohou 
dát své oblíbené nápoje.

 Ing. Renata Ptáčníková,
 prezidentka

l V MHaH 
máme mistry 
světa! Taneční 

klub Jarky Calábkové Ostrava 
pod vedením Miroslava Kucha-
ře společně s TK – Fit Mates 
Ostrava pod vedením Jany 
Kuchařové vybojovali 5 titulů 
Mistři světa, titul Více mistra 
světa, jedno třetí a jedno čtvrté 
místo na největší taneční soutěži 
v Latin show v Rakousku. Jsme 
hrdi, že právě v našem městském obvodě na ulici Karasova rostou 
skvělí tanečníci.
l 19. 7. 2008 proběhla na Slezskoostravském hradě premiéra 

„Sen…“ na motivy známé hry Wiliama Shakespeara, která vznik-
la v Letní divadelní dílně DIVIDLA. Tyto tradiční – letos již třetí 
– letní dílny jsou nabídkou a zároveň výzvou pro mladé lidi z celé 
republiky i ze zahraničí. Mohou si tak vyzkoušet na vlastní kůži 
vznik a realizaci divadelního představení.

l 13. 8. 2008 na Mariánském náměstí vystoupily soubory 
z několika evropských zemí v rámci XI. ročníku Festivalu měst-
ských folklorních souborů s mezinárodní účastí Folklór bez hranic. 
Přítomné umělce i diváky přivítala paní starostka Ing. arch. Liana 
Janáčková. 

l Od 17. do 20. září 2008 budou probíhat Dny NATO, jedná se 
o ojedinělou akci, která nemá konkurenci nejen v České republice, 
ale ani ve střední Evropě. Na letišti Leoše Janáčka v Ostravě bude 
tato akce vrcholit 20. září 2008.
l Zpravodajský dodavatel kreseb p. Oleš opět vystavuje. Ten-

tokrát v Kostele Sv. Trojice v Klimkovicích (ul. Lidická), a to od 
27. 9. do 28. 10. 2008. Pojďte poznat další jeho kresby vždy v pátek 
až neděli od 15.00 do 18.00 hodin.

Kulturní kukátko

Občanské sdružení Senior servis organizuje kurzy trénová-
ní paměti pro seniory. Cílem kurzu trénování paměti je přesvěd-
čit seniorskou populaci, že si ještě docela slušně pamatuje, když jí 
někdo poradí, jak na to. Trénování paměti je nejen efektivní nástroj 
proti jejímu zhoršování, ale také cesta ke zvýšení sebevědomí. Kur-
zy probíhají 2-3x do roka. Základní kurz se skládá z 8 lekcí, v dél-
ce 1,5 hod. Cena základního kurzu je 200 Kč. Nový běh kurzu 
začíná 30. 9. 2008, v Domě s pečovatelskou službou na Gajdošově 
ulici 39 v Moravské Ostravě. Kurz probíhá každé úterý v době od 
9 do 10.30 hod. Zájemci se mohou přihlásit na  tel. č. 776 763 519. 
Poznámka: nesoutěžíme, nezkoušíme, bavíme se.

 Mgr. Šárka Maňasová,CSc.,
 místopředsedkyně o.s. Senior servis

Nenechte mozek zahálet

Současné vedení školy, Ing. 
Eva Kazdová a její zástupci, si 
uvědomují význam environmen-
tální výchovy a chtějí v odbor-
ném ekonomickém vzdělávání 
prosazovat hledisko ekologické 
v souladu se strategií udržitelného 
rozvoje. Podpořili proto projekt 
Vstříc přírodě, který vypracovala 
Mgr. Alena Koubková, učitelka 
biologie a ekologie, ve spolupráci 
s Mgr. Soňou Baluškovou, učitel-
kou německého jazyka a členkou 
ekotýmu školy.

Cílem projektu bylo vybudovat 
na pozemku školy učebnu v příro-
dě, aby mohla sloužit k výuce a 
vztah studentů k přírodě posílila. 
Na realizaci se výrazně podíleli 
právě sami studenti. Již v minu-
lém školním roce započala škola 
s úpravami školního pozemku. 
Před vstupem na pozemek byla 
položena dlažba a vytvořena tera-
sa. Od 2. 5. 2008 byla zahájena 
výsadba jehličnatých a listna-

tých keřů mezi stávající stromy 
kolem vydlážděné plochy, výsad-
ba bylinkové zahrádky, vytvořen 
záhon pro jarní cibuloviny, vyse-
ta kolekce dvouletek a trvalek. 
V současné době byla dokončena 
úprava záhonů a do oken učeben 
nám voní kůra.

Z důvodu zpoždění dodávky 
nábytku se slavnostní otevření 
učebny v přírodě uskuteční v září 
2008.

Peníze na projekt poskytlo 
ministerstvo školství v rámci pod-
pory environmentálního vzdělává-
ní, výchovy a osvěty ve školách, 
část nákladů si zaplatila škola 
z vlastních zdrojů.

Příjemná učebna v přírodě je 
využívána nejen pro výuku bio-
logie a ekologie, ale studenti zde 
za pěkného počasí rádi tráví čas 
přestávek.

Mgr. Zdenka Zamazalová,
Obchodní akademie
Ostrava-Mariánské Hory

Vstříc přírodě Nový klub ve Středisku
volného času Korunka

KLUB TAJEMNA
Věříte na duchy, astrologii,

na nadpřirozeno? 
Máte pocit, že na světě nejsme sami? 

Stalo se Vám někdy něco,
co se racionálně nedá vysvětlit? 

Chcete se s námi
o Vaše zkušenosti podělit?

PRO KOHO TO JE:
Pro všechny, kteří věří na zázraky, 

nadpřirozeno, nebo jen pro zvědavce 
starší 16 let.

KDY TO BUDE:
Každou středu od 18.00 – 20.00
KDY ZAČÍNÁME: 1. 10. 2008

O ČEM TO BUDE:
Každý měsíc bude zaměřen na jedno 
znamení zvěrokruhu a na zajímavou 

oblast, např. ufo, nadpřirozeno, vyklá-
dání karet, duchové, pyramidy, reiky, 
čakry, význam barev, osud, reinkar-
nace, mandaly… a vše o čem budete 

chtít hovořit. 
Jeden týden by byl věnován

výtvarné činnosti, kde si něco
pro radost vyrobíme.
TĚŠÍ SE NA VÁS:

čarodějka
Veronika Michalíková Pavúková
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Statistiky dopravní nehodovosti 
řadí Ostravu mezi nejbezpečnější, 
co do nejzávažnějších následků, 
tedy smrti člověka, při dopravních 
nehodách. V prvním letošním 
půlroce zemřeli na ostravských 
silnicích dva lidé. A protože to 
stále není nula, zaměříme se na 
připomenutí faktu silnic jako nej-
nebezpečnějších míst, na kterých 
každodenně umírají lidé. Sáhněme 
si do svědomí, jakým způsobem 
my, účastníci silničního provozu 
dodržujeme pravidla silničního 
provozu. 

Dopravní výchova by měla být 
samozřejmostí již u dětí předškol-
ního věku, ihned, jakmile se účast-
ní silničního provozu. V této chví-
li se stávají ohroženými. Dopravní 
výchova probíhá ve školkách, 
později školách. Podílejí se na ni 
jak učitelé, tak i policisté. Nejdů-
ležitější role ovšem připadá rodině 
při výchově svého potomka. Zlaté 
výchovné pravidlo: vždy jdeme 
dítěti příkladem! Netrestejme dítě 
za to, co sami nerespektujeme!

A nyní několik praktických při-
pomenutí pro nás rodiče, prarodi-
če na začátku školního roku. Děti 
jsou ještě plné dojmů z prádnin 
a hrozí reálné nebezpečí jejich 
zranění:

1. Výchova předškoláčka
Cvičme s dětmi rozlišení pravé 

a levé strany, seznamujme dítě se 
základními barvami (semafor - 
červená, zelená), základními tvary 
(dopravních značek - trojúhelník, 
čtverec, kruh), rozlišujme, které 
místo je nebezpečné a tudíž jej 
nelze v žádném případě použít, 
nacvičme s dítětem základní trasy, 
které běžně používáme.

2. Dopravní výchova dětí prv-
ního stupně základních škol

Naučme dítě nejbezpečnější 
cestu do školy, kterou absolvují 
bez naší přítomnosti (mějme na 
paměti, že dítě nesmí být samo 
účastníkem silničního provozu, 
pokud nezvládá základní dopravní 
předpisy týkající se chodců, a to 
v rámci jeho bezpečnosti!), opě-
tovně dítě seznámíme se základ-
ními dopravními značkami, sema-
fory, ukážeme dítěti možnost, kde 
nejbezpečněji přejde komunikaci 
(toto se často neshoduje s cestou 
nejkratší), poukážeme na nebez-
pečná místa, kde dítě nemá v žád-
ném případě chodit samo, zkon-
trolujeme, že si je dítě naprosto 
jisto, která strana je levá a pravá, 
kterou tudíž má používat jako 
chodec. Než dítě opravdu pustíme 
samotné bez dozoru dospělého 
do silničního provozu, několikrát 
jej tajně zkontrolujeme při jeho 
domnělých samostatných cestách 
do školy, ověříme zda dodržuje 
všechna bezpečnostní pravidla. 
Seznámíme dítě s úlohou poli-
cisty: může se na něj obrátit pro 
radu a má využívat přednostně 
přecházení přes komunikaci přes 
přechody pro chodce, jenž jsou 
policisty zajišťovány. Vysvětlíme 

dítěti ovlivnění silničního provozu 
povětrnostními vlivy a jednotlivý-
mi ročními dobami - v dešti, mlze, 
sněžení je viditelnost snížená. 
Jelikož v zimním období je ráno 
i brzy odpoledne tma a děti opět 
nemusí být dostatečně viditelné, 
dítě přednostně vybavíme aktov-
kami, batohy, obuví, oděvními 
doplňky refl exních barev.

3. Dopravní výchova dětí dru-
hého stupně základních škol

I v tomto „obtížném výchov-
ném“ věku trváme na dodržová-
ní pravidel silničního provozu, 
vysvětlíme nutnost respektovat 
pravidla vzhledem k bezpečnosti 
dítěte (možný následek, úraz dítěte 
či dopravní nehoda a zranění více 
lidí), seznámíme dítě s postupem 
v případě úrazu, dopravní nehody, 
vysvětlíme základní zásady první 
pomoci, objasníme úlohu policis-
ty v tomto procesu.

Závěrem si popřejme výchovné 
úspěchy, více ohleduplnosti při 
pohybu na silnicích a popřejme 
šťastný i bezpečný návrat do svých 
domovů, neboť není nic důležitěj-
šího než lidský život a zdraví. 

Por. Bc. Gabriela Holčáková,
komisařka
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Po prázdninách knihovny v Mariánských 
Horách, Daliborova 9 a Fifejdy, J. Trnky 10 
připravily pro čtenáře bohatý program. Opět 
jsme se zapojily do Evropského týdne mobi-
lity 16. 9. – 22. 9. 2008 a začátkem října do 
Týdne knihoven tentokrát s mottem „Knihov-
ny rodinné stříbro“ 6. 10. – 10. 10. 2008. 

V září pokračuje v knihovnách soutěž 
„Bavím se a nenudím“, která je součásti 
celoročního projektu „Knihovna je kamarád“ 
zaměřená na trávení volného času děti a mlá-
deže.

8. 10. 2008 středa od 13.00 do 17.00
v knihovně ve Vítkovicích, Kutuzovova 14 

Jarmark
kterého se zúčastní obě knihovny našeho 
obvodu. Velký knihovnický jarmark je dopl-
něný vystoupením hudební skupiny SUŠ 
Poděbradova „Strawberry Jam“ a módní pře-
hlídkou spojenou s dražbou. 
 Zveme všechny příznivce knihoven!!!

Knihovna Mariánské Hory, Daliborova 9
19. 9. pátek 9.00-10.00 „Chodím a vím 

jak“ - beseda s Městskou policií 
19. 9. pátek 14.00-16.00 „Auta století“ - 

výtvarná dílna; kreslení na chodník

22. 9. sobota 8.00 – 15.00 „Od severu 
k jihu“ – výlet je vyvrcholením Evropského 
týdne mobility knihovnického obvodu Ostra-
va 1. 

24. 9. středa 15.00 „Den pro moji mamin-
ku“ – odpoledne věnované romským mamin-
kám a babičkám a jejich dětem.

6. 10. pondělí 14.00 – 16.00 „Velké říjnové 
společné čtení“ - společné čtení z vybraných 
děl bratří Čapků. Střídavě budou číst čtenáři, 
studenti Domova mládeže F. Šrámka.

6. 10. pondělí v 16.00 ve spolupráci s Klu-
bem žen z Mariánských Hor „Česko čte Čap-
ka“ – pásmo vyprávění a čtení o K. Čapkovi.

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
15. 9.-31. 10. „Fotografi e Josefa Poláka“ 

- výstava fotografi í věnovaných přírodě
10. 9., 24. 9. středy od 14.00 – 15.00 „Malí 

herci“ – celoroční kroužek dramatické výcho-
vy

17. 9. středa 14.30 „Kolečkiáda“ - zábavné 
soutěžní odpoledne v rámci Evropského týdne 
mobility, za účasti příslušnic Městské policie 
Ostrava a pracovnic Českého červeného kříže 
Ostrava; soutěže jízdy zručnosti, ukázka první 
pomoci

18. 9. čtvrtek 13.00-17.00 „Krabice brázdí 
silnice“ - výtvarná dílna; děti budou vyrábět 
dopravní prostředky z krabic

22. 9. sobota 8.00 – 15.00 „Od severu 
k jihu“ – výlet je vyvrcholením Evropského 
týdne mobility knihovnického obvodu Ostra-
va 1. 

6. 10. pondělí 8.00 – 15.00 „Velké říjno-
vé společné čtení“ - ve spolupráci s ZŠ gen.
Janka, mladými herci z divadla P. Bezruče, 
moderátorem rádia Orion Patrikem Hujdusem 
společné čtení z vybraných děl bratří Čapků. 
V 10.00 hodin přijde číst také dětem místosta-
rosta Městského obvodu MHaH RSDr. Boháč. 
Střídavě budou číst pozvaní hosté a děti.

Bližší informace o akcích najdete v knihov-
nách Mariánských Horách, Daliborova 9 a na 
Fifejdách, J. Trnky 10.

Na všechny připravované akce
zvou pracovnice knihovny

Výlet do Třebovic: Výlet dětských čtenářů knihoven našeho obvodu do 
Třebovic spojený s návštěvou psího útulku.

Výlet dětských čtenářů knihoven našeho obvodu za poznáním okolí 
Ostravy s návštěvou televizní věže v Hošťálkovicích.

KNIHOVNA
KNIHA

ČTENÁŘ

Dobrý den, bydlím 
na ul. Gen. Janka. 
Začátkem roku 2008 

nám bylo písemně Městským 
úřadem MH oznámeno, že obča-
né bydlící na ul. Gen. Janka mají 
být trpěliví k úpravách zelených 
ploch. Následně byla stávající 
zeleň na ul. Gen. Janka rozko-
pána, pískoviště zlikvidováno 
a to bylo vše, nedělo se nic... 
A začátkem srpna začaly hlemýž-
dím tempem úpravy. Nebudu 
se vyjadřovat k tomu, že nově 
vysázené plochy jsou nedbale 
vysázeny, posléze rostliny znovu 
vytrhány a přesázeny novými 
druhy keřů. A to i několikrát. 

Hledám odpověď na otázky: 
Kdo kontroluje harmonogram 
prací, kdy konečně bude vše tak 
jak by mělo být?

Není tady ani nové pískoviš-
tě pro děti, je zde jen oplocené 
hřiště pro starší děti a k poseze-
ní altánek, kde se zdržují opilci. 
Děti si mají hrát kde?

O informace jsem si požádala 
paní Ing. Svobodovou, investiční 
techničku ÚMOb MHaH:

O zahájení a průběhu letošních 
prací jsem několikrát informo-
vala: ve Zpravodaji, vylepením 
informací v domech na J. Trnky 

a přímým kontaktem s lidmi na 
sídlišti v rámci kontrolních dnů 
i mimo ně. Zajišťuji stavební 
dozor stavebních prací na J. Trn-
ky a úprav terénních a sadových 
prací ve vnitrobloku. Je pravda, že 
fi rma ARBOR MORAVIA, s.r.o., 
která je dodavatelem terénních 
a sadových úprav, byla na nedo-
statky upozorněna, urguji zápisy 
do stavebního deníku, jak písem-
ně, tak i telefonicky. Tato situace 
byla řešena i za účasti paní starost-
ky. Od druhé poloviny srpna se 
situace zlepšila a výsadba zeleně 
i práce uspokojivě probíhají. Co 
se týče harmonogramu prací: fi r-
ma má stanoveno dle Dodatku 
č. 2 ke smlouvě o dílo ukončení 
všech prací do 30. listopadu 2008. 
V rámci oboustranných jednání 
by mělo dojít ke zkrácení termí-
nu sadových a terénních úprav do 
konce měsíce října 2008. 

K Vašemu dotazu ohledně pro-
storů pro děti: v rámci této etapy je 
již dokončeno sportovní hřiště pro 
míčové hry. Dalším hracím prv-
kem bude dětský hrad s prolézač-
kami, a to pro děti ve věku do 5 let, 
stůl pro stolní tenis, osazení ploch 
lavičkami a mobiliářem (odpado-
vé koše, stojany na kola u sportov-
ního hřiště, umělecké dílo). 

V blízkosti stávajícího altán-
ku, u cukrárny, mělo být v tomto 
roce zřízeno pro nejmenší děti 
pískoviště, houpací prvky a malý 
prolézací hrad. Maminky tak 
mohly využít altánku k posezení 
a občerstvení, přitom mít své děti 
na dohled. Vše bylo projednáváno 
s paní majitelkou cukrárny a dle 
jejího sdělení i informací lidí na 
sídlišti se podnapilé osoby již tady 
nevyskytují. Provedení dětského 
koutku bohužel překazily staveb-
ní práce, které SBD Vítkovice 
zajišťuje v tomto domě. Úpravy 
dětského koutku budou tak prav-
děpodobně provedeny v příštím 
roce. Další etapou „ Regenerace 
sídliště Fifejdy I“ má být úprava 
dnešní přírodní doliny na sportov-
ní hřiště pro náctileté. Vše záleží 
na získání dalších dotací, které se 
budeme snažit získat v roce 2009. 
Přípravné předprojektové práce již 
probíhají. 

 (GZ)
Pozn. redakce:
Své otázky mi můžete zaslat 

na e-mail: zeisberger@marian-
skehory.cz nebo předat osobně na 
podatelně pod heslem: Ptám se… 
Automaticky však budou vyčle-
něny všechny otázky pobuřující, 
urážející a hanlivé.

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...
Vychovávejme

a sami dodržujme
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PONDĚLÍ
Název ZÚ Místo Čas Vedoucí Cena Věk

Kurzy DV č. 8, 10, 17, 70, STu 8.00-12.30 Rychecký, Skálová, Pavúková 40,-/lekce/žák 6. – 9.třídy ZŠ,
     třídy víceletých
     gymnázií a SŠ
Výtvarný I. č. 29 14.00-16.00 Horáková Eva 600,- 6-12 let
Keramika I. č. 28 15.00-16..30 Tešnarová 700,- 6-15 let
Keramika II. č. 28 17.00- 18.30 Tešnarová 700,- 6 – 15 let
HOPSÁLEK č. 63 15.30-17.00 Handlířová 35,-/schůzka 3-7 let
Výtvarný II. č. 29 16.00-18.00 Horáková Eva 600,- 12-20 let
DIVIDLO - ZATÍMnijak č. 10, 70, video 16.00-18.30 Pavúková Veronika 400,- Neomezeno
DIVIDLO XXXL č. 10, 70, video 16.00-18.30 Rychecký Saša 400,- Neomezeno
HLUBINA - soubor č. 17 19.30-22.00 Skálová Helena 500,- 16-smrt
HLUBINA - muzika č. 10 19.00-22.00 Skála Daniel 500,- 16-smrt
Florbal (po+stř) -2x týdně Karasova 15.45-17.15   600,- 6-15 let
Kalanetika I  č. 17 16.00-17.00 Secová J. 500,-/40,-/h dospělí
Klub deskových her Korunka
- mladší  

č. 66 14.00-17.00 Kovarik D. 300,-/40,-/vs. 7-16 let začátečníci 

RENNY X  sál č. 8 17.00-20.00 Waisrová R. 500,- mladší i starší
Zdravotní cvičení I.  č. 17 17.00-18.00 Kovarik D. 500,-/40,-/h. dospělí

ÚTERÝ
Kurzy DV č. 8, 10, 17, 70, STu 8.00-12.30 Rychecký, Skálová,Pavúková,  40,-/lekce/žák 6. – 9.třídy ZŠ,
     třídy víceletých 
     gymnázií a SŠ
Cvičení maminky s dětmi č. 63 10.00-11.00 Masopustová 40,-/schůzka děti + dospělí
Výtvarný III. č. 29 14.00-16.00 Horáková E. 600,- 6-12 let
Keramika začátečníci č. 28 14.00-16.00  500,- 6-15 let
DIVIDLO – Miniděti č. 10 15.00-17.00 Čempelová H. 400,- 6-12 let
DIVIDLO – výtvarně textilní
techniky 

č. 70 15.30-17.30 Michalíková 400,- 6-15 let

Výtvarný IV. č. 29 16.00-18.00 Horáková E. 600,- 12-20 let
Keramika II. č. 28 16.00-18.00  700,- 6-15 let
COUNTRY - taneční soubor (?) č. 10 18.30-21.00 Buchal I. 500,- neomezeně
DISKO DANCE I - taneční soubor č. 17, sál č. 8 16.30-18.00 Lišková I. 500,- 6-12 let mladší
DISKO DANCE II - taneční soubor č. 17, sál č. 8 18.00-19.30 Lišková I. 500,- 12-16 let starší
RENNY X  sál č. 8 17.00-21.00 Waisrová R. 500,- mladší i starší

STŘEDA
Lekce DV č. 8, 10, 17, 70, STu 8.00-12.30 Rychecký, Skálová, Pavúková,  40,-/lekce/žák 6. – 9.třídy ZŠ
     třídy víceletých 
     gymnázií a SŠ 
Výtvarný pro MŠ č. 29 10.00-12.00 Horáková E. 500,- 3-6 let 
Výtvarný V. č. 29 14.00-16.00 Horáková E. 600,- 6-12 let 
Keramika III.. č. 28 14.00-16.00  700,- 6-15 let 
Hopsalínek č. 63 15.30-17.00 Handlířová 400,-/35,-/h. 3-5 let 
Dividlo – Nováčci č. 10 16.00-18.00 S.Rychecký 400,- 10-15 let 
Výtvarný VI. č. 29 16.00-18.00 Horáková E. 600,- 12-20 let 
Keramika IV. č. 28 16.00-18.00  700,- 6-15 let 
Klub tajemna č. 70 18.00-20.00 Pavúková-Michalíková 500,- 16 a více 
Zdravotní cvičení II č. 17 9.00-10.00 Kovarik D. 500,- dospělí 
Zdravotní cvičení III č. 17 11.00-12.00 Kovarik D. 500,-/40,-/h dospělí 
Stolní tenis I - začátečníci sál č. 8 14.30-15.30 Pěčonka L. 400,- 6-18 let 
Stolní tenis II - pokročilí sál č. 8 15.30-16.30 Pěčonka L. 400,- 6-18 let 
Kalanetika II  č. 17 16.00-17.00 Secová J.     
Zdravotní cvičení IV č. 17 15.00-16.00 Kovarik D. 500,- dospělí 
Florbal  (po+stř) -2x týdně Karasova 15.45-17.15   600,- 6-15 let 
Latinsko-americké tance I sál č.8 18.00-19.30 Kubečka,Matějová S. 600,- 7-16 let mladší  
Latinsko-americké tance II sál č.8 19.30-21.00 Kubečka,Matějová S. 1200,- dospělí 
RENNY X  č. 17 17.00-20.30 Waisrová R. 500,- mladší i starší 
KLUB DESKOVÝCH HER KORUNKA č. 66, 67 16.00-20.00 Kovarik D. 300,-/40,-/vs. neomezeno

ČTVRTEK
Lekce DV č. 8, 10, 17, 70, STu 8.00-12.30 Rychecký, Skálová, Pavúková,  40,-/lekce/žák 6. – 9.třídy ZŠ
     třídy víceletých 
     gymnázií a SŠ 
DIVIDLO – napříč skupinami Sál – jeviště 16.00-18.30 Rychecký Klub Korunka neomezeně 
Keramika a prostorová tvorba č. 28 15.00-17.00 ? 700,- 6-15 let 
HLUBINA – přípravka č. 8 18.30-19.30 Skálová H. 500,-  16-… 
HLUBINA č. 8 19.30-22.00 Skálová H. 500,- 16-… 
HLUBINA – muzika č. 10 19.00-22.00 Skála D., Velký L. 500,- 16-… 
Mažoretky sál č. 8 16.30-18.30 Lisníková K. 500,- 6-15 let

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace
Korunní 49, 709 12, Ostrava-Mariánské hory, Telefon: 596 624041, info@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz

USA VELKOFILM
Víra v Boha jednoho muže 
vyvolala největší revoluci.

Dne 30. 9. 2008
v 18.00 hodin

V Ostravě-Mariánských 
Horách, 28. října 165, 
přízemí budovy Zepter

Vstup volný

Středisko volného času
Korunka, Korunní 49

Středisko přírodovědců,
Ostrava-Poruba, Čkalovova

 
15.-17. 9.

VÝSTAVA HUB
– MYKOLOGICKÁ PORADNA

přineste houby a my Vám je 
určíme, zda náhodou nejsou jedlé 

jenom jednou
20. 9.

CLEAN UP THE WORLD 
– UKLIĎME SVĚT CHKO 

POODŘÍ
celosvětová akce ochrany přírody

27. 9.
KLUB CESTOVATELŮ 

– PUTUJEME ZA ZVÍŘATY 
ZOO WROCLAV

28. 9.
KLUB CESTOVATELŮ 

– PUTUJEME K PRAMENŮM 
MORAVSKÝCH ŘEK

28. 9.
KLUB CESTOVATELŮ 

– PUTUJEME PO
CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍCH

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 na září 2008
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Rakovina kůže skutečně hrozí...
Vyšetřete si  znaménka,

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

www.zdravakuze.cz

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. 736 628 488

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

Zdravotní masér Petr Kobliha
www.masazeostrava.com

tel.: 775 264 104
Masáže, Dornova metoda, Baňkování, Biotron

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
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