
Budova radnice v MH+H má 
ve svých útrobách prostory, kde 
kdysi dávno parkovala hasičská 
auta, včetně příslušného zázemí. 
Dnes tomu tak není a bylo jen 
na šikovnosti vedení radnice, jak 
je vhodně, smysluplně a fi nanč-
ně nenáročně využít. Usmálo se 
na nás štěstí a byli jsme vybráni 
k realizaci projektu, na který se 
vztahoval transfer z rozpočtu sta-
tutárního města Ostravy ve výši 
240 000 Kč. Projekt měl a má své 
jméno „zázemí pro odsouzené“. 
Jak známo radnice zaměstnává 
delikventy odsouzené k alterna-
tivním trestům a také po dohodě 
s Úřadem práce i svízelně uplat-
nitelné občany. A právě pro ty 
jsme v prostorách bývalé hasičár-

ny vybudovali šatnu, umyvárnu 
a shromažďovací místnost.

Doufáme, že náš vstřícný krok 
týkající se humanizace těch-
to zaměstnanců bude oceněn 
a s heslem na rtech „za Mariánské 

Hory a Hulváky krásnější“ uvidí-
me náš městský obvod zbavený 
jejich přičiněním papírků, igelitů 
a jiných odpadků a černých sklá-
dek. 

 Jiří Jezerský
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Citát měsíce:
ČLOVĚK SE NIKDY NEZBAVÍ TOHO, O ČEM MLČÍ.
 Karel Čapek

Lidé ve znamení Štíra mají 
bystrý úsudek a jasné myšlení. 
Má dobrou paměť, ale ještě vět-
ší tvrdošíjnost, se kterou si hájí 
své názory. Jsou to lidé nesmírně 
zvídaví, když je někdo zajímá, 
nebudou litovat námahy ke zjiš-
tění všech dostupných informací. 
K přátelům jsou laskaví a obě-
taví, pokud k někomu zaujmou 
negativní stanovisko, dokáží být 
krutí a chladní. Neradi zapomína-
jí na křivdy, bojují však jen když 
musí. Nechají se rádi obdivovat, 
a proto mají sklon se obklopovat 
lidmi na nižší úrovni než jsou oni 
sami. Velmi rádi pomůžou, pokud 
je někdo o to požádá, jinak raději 
dělají, že nevidí a neslyší. Okolí je 
označuje jako přitažlivé osobnosti 
a okouzlující společníky. 

Muži i ženy Štíři jsou doslova 
nabití vášní a emocemi. Milující 
Štír snese modré z nebe, ale se stej-
nou silou dokáže žárlit a nenávidět. 
Pozor na intriky a mstu, ke kterým 
– pokud jsou nuceni – velmi zna-
telně tíhnou. Do vztahu dají celé 
své kouzlo osobnosti, celou svou 
přitažlivost, když je druh opustí, 
může je to zničit. Dokáží mistrně 
maskovat své pocity, partneři se 
málokdy doví o jejich žárlivosti, 
o jejich stavu mysli.

Toto znamení se těší celkem 

dobrému zdraví. Pro Štíra jsou 
typické urologické a gynekologic-
ké komplikace, popřípadě bolesti 
v křížové páteři. Mají zvýšenou 
náchylnost ke chřipkám a angí-
nám.Vcelku však jde o odolné 
bytosti.

Štíři mohou být dobrými vůdci, 
rádi ovládají jiné lidi. Na druhé 
straně jejich dobrota otvírá náruč. 
Mají velké nadání pro medicínu 
– mohou z nich být dobří chirur-
gové. Díky svému mimořádnému 
nadání, inteligenci a cílevědomos-
ti jsou z nich velcí vědci a umělci.

Ke slavným osobnostem tohoto 
znamení patří: Rudolf Hrušínský 
nejml., Miroslav Horníček, Pavel 
Trávníček, Princ Charles, Pablo 
Picasso, Petra Janů, Marta Kubi-
šová, Jodie Foster, Annie Girar-
dot, Demi Moore.

Dnes:
Ve znamení Štíra
25. 10. – 21. 11.

Řídíte se horoskopem či patříte k lidem, kteří na „to“ absolutně 
nevěří? Já osobně v horoskopech čerpám informace, myslím si, že 
i když člověk může mít libovolnou kombinaci povahových rysů, 
určité vlastnosti jsou u lidí v daném znamení shodné. Každý 
měsíc se podíváme na společné znaky zvěrokruhu, a možná se tam 
i najdete či pochopíte chování dosud nepochopeného člověka.

Rozloučení s létem

Mám malé dítě, které milu-
je všechny druhy skluzavek. 
Nejraději by si nastěhovala 
skluzavkový systém do celého 
našeho bytu. I svou školku si 
vybrala podle zahradního vy-
bavení, protože správná školka 
má minimálně jednu skluzavku. 
Nedávno jsem své maličké mu-
sela vysvětlovat, proč se někteří 
rádi nekloužou, ba co více, proč 
nesnesou, aby vůbec skluzavky 
sloužily svému účelu, proč na 
zahradě mateřské školky na ulici 
Matrosovova se vandalové roz-
hodli, že oblíbeného dětského 
sloníka zruší – spálí – zničí. 
Nejhorší je, že jsem té malé 
dušičce neuměla vysvětlit, proč 
se toto děje… (GZ)

Smutné

Kresba: Jindřich Oleš

… jsme letos v Mariánských 
Horách a Hulvákách pojali troš-
ku netradičně, když jsme pozvali 
především děti na zábavné odpo-
ledne, plné atrakcí, her, soutěží 
a smíchu.

V pátek 18. září 2009 jsme 
na Stojanově náměstí s radostí 
přivítali nezpočet malých i vět-
ších dětí. Krátce po 14. hodině 
zde moderátor p. Aleš Juchelka 
zahájil program, který s peč-
livostí jim vlastní, zajišťovali 
pedagogičtí pracovníci Středis-
ka volného času Korunka. 

Přítomní si tak mohli zkusit 
zahrát fl orbal, projet si na kolo-
běžce překážkovou dráhu, změ-
řit si svou sílu při přetahování la-

nem, zastřílet si na basketbalový 
koš, zahrát si deskové hry či obří 
mikado nebo ztvárnit svou před-
stavu princezny pomocí křídy na 
chodníku. Odměnou každému 
bylo množství sladkostí, hraček 
a pomůcek do školy. 

Akce se zdařila a nezbývá než 
vyjádřit DÍKY organizátorům, 
kterými byli
l Město Ostrava, městský 

obvod Mariánské Hory a Hul-
váky
l Středisko volného času 

Korunka, Ostrava-Mariánské 
Hory

Bc. Pavla Uhrová,
vedoucí odboru kancelář 
vedení radnice

Zázemí
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Bruslím – bruslíš – bruslíme
První ze série akcí sportovně-

kulturního programu ČERTO-
VINY, který pro své občany – 
a nejen pro ně – připravila ma-
riánskohorská radnice, proběhla 
první zářijovou sobotu. Na startu 
INLINE BRUSLENÍ se sešli děti 

i dospělí, bruslaři zdatní i začáteč-
níci, dokonce dorazila koloběžka 
… TŘI, DVA, JEDNA, START 
a všichni sportuchtiví vyrazili 
ulicemi Přemyslovců, E. Filly 
a Korunní po okruhu, který byl po 
celou dobu konání pro automobi-

lový provoz uzavřen. „Kroužilo“ 
se něco přes hodinu, poté byly při-
praveny soutěže, o které projevily 
zájem především děti. Aby také 
ne, vždyť vyhrávaly mnoho zají-
mavých cen. 

Nemalý zájem projevili spor-
tovci také o odborné rady přítom-
ných instruktorů, kteří nejen učili, 
ale také upozorňovali na časté 
chyby. 

A pro ty, kteří si chtěli zabruslit 
a neměli brusle, byla připravena 
půjčovna.

Slunečné počasí tohoto zářijo-
vého dne a dobrá nálada účastní-
ků přispěli k opravdu zdárnému 
průběhu celé akce. Další bruslař-
ské odpoledne nás čekalo 3. říj-
na 2009, kdy v podobném duchu 
vytáhli brusle další mariánskohor-
ští a hulváčtí.

Bc. Pavla Uhrová,
vedoucí odboru kancelář
vedení radnice

Blahopřejeme
V měsíci září oslavila své „vysoké datum“ paní Anna Zubalí-

ková. Když jsme byli za mariánskohorskou radnici popřát, málem 
jsme chtěli vidět občanský průkaz. Paní Zubalíková nás absolutně 
zmátla svým vzhledem, vitalitou, bezva náladou. Musím říci, že tak 
příjemné odpoledne v přítomnosti paní Zubalíkové jsem již dáv-
no neprožila. Paní Zubalíková, ještě jednou přejeme mnoho zdraví 
a ještě více zdraví.  (GZ)

Na konci školního roku 2008/2009 započala první etapa spolupráce 
mezi základní školou na ulici Gen. Janka a mariánskohorskou radni-
cí. Spočívá v předávání informací o práci státní správy a samosprávy. 
Tohoto projektu se za radnici MHaH ujala Bc. Pavla Uhrová, vedoucí 
odboru kancelář vedení radnice, která studenty 9. tříd seznámila nejen 
s vedením radnice, ale také systémem chodu radnice, a to ryze praktic-
ky včetně zodpovězení žádaných otázek jako „Jak dlouho se čeká na 
byt? Kolik obyvatel žije v MHaH? Jak si mám vyřídit občanský prů-
kaz?“. Žáky doprovázel pan učitel Lattenberg, který tohoto ihned využil 
a svým svěřencům zadal vypracování písemného „elaborátu“. Z něk-
terých si dovoluji citovat: „Na radnici mě to bavilo, protože nám tam 
vyprávěli věci, které jsme skoro nikdo nevěděl. Nejvíc se mi líbilo, jak 
jsme chodili po celé radnici, navštívili jsme paní starostku a další různé 
lidi. Paní starostka je příjemná paní a je s ní sranda a zná moji babičku.
Je škoda, že vycházíme ze školy již tento rok, ještě bych si to zopako-
vala. Dověděli jsme se mnoho a některé věci určitě budeme potřebovat. 
Exkurze byla jedna z nejlepších, na kterých jsem zatím byla.“

Musím zkonstatovat, že nápad, který se zrealizoval, je skvělým pro-
pojením teorie a praxe. A pokud to žáky bavilo, o to lépe a není proč to 
nezopakovat pro další a další zájemce. Gabriela Zeisberger

Radnice pro ZŠ Gen. Janka

Výherní automaty jsou postupně vytlačovány
V loňském roce 2008 činily 

příjmy do rozpočtu obce z provo-
zování výherních hracích přístro-
jů („VHP“) v  městském obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky téměř 
11 100 tis. Kč (tento příjem zahr-
nuje správní poplatky, místní 
poplatky za provoz VHP i odvodu 
části výtěžku, který činil 2 316 tis. 
Kč, výtěžkem se rozumí příjem 
jednoho provozovatele tvořený 
všemi vsazenými částkami ze 
všech jím provozovaných her, kte-
ré podléhají vyúčtování v účetním 
období, tato částka byla převedena 
na veřejně prospěšné účely). 

V současné době je v městském 
obvodu 21 provozovatelů, 32 pro-
vozoven a 181 VHP (265 VHP 
v roce 2007). Počet provozova-
telů provozujících VHP pozvol-
na klesá, taktéž je zaznamenán 
znatelný pokles podání žádostí 

o povolení provozování VHP 
než tomu bylo v letech minu-
lých. Jedním z faktorů snižující 
počet VHP, může být i účinnost 
OZV č.10/2008, která plní časové 
omezení (od 10.00 - 22.00 hodin) 
provozu VHP. Následujícím fak-
torem je převaha interaktivních 
videoloterních terminálů („IVT“) 
a ostatních technických zařízení, 
které zaplnily volná místa po VHP 
a volné provozovny. IVT a ostat-
ní technická zařízení povoluje 
a státní dozor provádí Ministerstvo 
fi nancí, tudíž se na ně nevztahuje 
účinnost OZV č. 10/2008 (časové 
omezení), provozovatelům z pro-
vozu IVT neplynou žádné fi nanční 
závazky vůči městskému obvodu.

Kontrolní činností v letošním 
roce byly zjištěny nedostatky 
v závazném dodržování OZV 
č.10/2008, porušení zákona č. 

202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách. Celkem bylo 
náhodně kontrolováno 14 provo-
zoven, čtyřem provozovatelům 
byla udělena pokuta a se dvěma je 
zahájeno správní řízení.

S účinnosti OZV č.10/2008, vli-
vem převahy IVT, fi nanční krizí 
a s ní související sociálně ekono-
mické problémy, můžeme očeká-
vat razantní pokles v počtu žádos-
tí o provozování VHP v našem 
městském obvodu, následným 
snížením příjmů správních, míst-
ních poplatků a navazujícího 
odvodu části výtěžku.

Iveta Chmelíková Hrabalová,
referent fi nančního odboru

Legenda vypráví o tom, že kníže Václav pronášel 
při hostině v předvečer své smrti přípitek archandělu 
Michaelovi se slovy, aby nám pomáhal na cestě 
k radosti a dobré vůli. 

Na konci měsíce září stojí ne náhodou vedle 
sebe v kalendáři dva významné svátky: Václav 
a Michael.

Michael je i ve výtvarném umění zobrazován jako 
pomocník v boji se zlem, kdy sráží svým mečem 
draka, ohrožujícího lidskou duši, lidskou radost, lás-
ku. Svůj meč si ukoval ze srpnových padajících 
hvězd. Je zobrazován v plné zbroji se štítem, mečem 
a s přemoženým drakem či hadem u svých nohou. 
Někdy též drží v rukou misky vah, jako symbol 
vážení pozemské lásky a radosti nebo jako symbol 
měsíce, v němž se slaví jeho svátek. Příběh Micha-
ela není v současné době jen obrazem jednorázové 
historické události, ale procesem, který se odehrává 
neustále. Z hlediska rytmu života i světa naznačuje, 
že překážky se vytvářejí stále a proto je třeba odvahy 
k jejich přemáhání, překonávání.

Václav na rozdíl od Michaela se potkává tváří tvář 
s mečem svého vlastního bratra a odvaha a síla ho 
vede k tomu, že mu nejprve meč z ruky vyrazí, ale 
posléze mu jej velkoryse podává zpět se slovy: „Tvá 
vůle budiž ve tvé ruce“. Dává svému bratru svobodu 
k činu – bratr může volit, zda obrátí zbraň navenek 
proti Václavovi nebo dovnitř k potlačení vlastní zlé 
vášně a touze po moci. Zde prosvítá michaelský 
prvek svobody v rozhodování.

V souvislosti s rytmy roku v přírodě je doba kolem 
svátku Václava a Michaela dobou plnosti a dovršení 
zralosti, nastává období podzimního usínání v pří-
rodě, ve vnějším světě, kdy slábnou síly fyzického 
slunce a začíná „východ“ slunce v nitru člověka. 
Máme možnost volby, máme příležitost rozhodnout 
se pro vůli k „dobrému“. 

V MŠ pochopitelně není předkládána dětem 
tato forma, ale vědomý postoj dospělých (učitelek, 
rodičů…) k této skutečnosti je inspirací pro mnohé 
činnosti, které jsou pro děti přijatelné. Michaelská 
slavnost má mnoho podob a forem, vycházejících 
z metodiky předškolní waldorfské pedagogiky (pís-
ně, básně, tance, malování, tedy umělecké činnosti, 
různé hry, stezky odvahy a mnoho jiného), děti mají 
možnost dotknout se přírody, pocítit její skrytou sílu. 
Nejedná se o nic převratného – pouze vědomého, 
a to je podstatné, to děti vnímají, napodobují, pro-
žívají.

Všechno, co dítě prožívá, se hluboko vrývá do 
jeho těla vytváří základ jeho zkušeností. Právě 
29. 9. 2009 se v Alternativní MŠ uskutečnila Micha-
elská slavnost - slavnost přemožení úzkosti, slav-
nost neohroženosti, vnitřní iniciativy a síly, slavnost 
nesobeckého sebevědomí a soucítění s druhými 
i s přírodou, slavnost láskyplné statečnosti. Děti 
společně s rodiči a pedagogy šli do lesa, kde prošli 
„stezkou odvahy“. 

Přejeme vám sílu, lásku i odvahu k životu v umdlé-
vající podzimní přírodě.

 Mgr. Yvetta Ellerová

Michaelská slavnost

V minulém čísle Zpravodaje 
(č. 181) jsme se věnovali proble-
matické oblasti garáží v lokalitě 
ulic Fr. Šrámka a Zelená. Článek 
končil tím, že na tomto místě 
vzniká opětovně černá skládka. 
Není nám to lhostejné, na druhé 
straně není možno do nekonečna 
bojovat s větrnými mlýny. Rad-
nice přichází v této záležitosti 

s poslední pomocnou rukou, 
a to přistavení kontejneru do 
této oblasti na celý měsíc říjen 
2009. Majitelé garáží, prosím, 
využijte této možnosti, vykliďte 
své nepotřebné věci, tentokrát 
ne na ulici, ale přímo do kontej-
neru.

Děkujeme za součinnost.
 Gabriela Zeisberger

Opět garáže na ulici Fráni Šrámka
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V sobotu dne 17. 10. 2009 
pořádá Městský obvod Marián-
ské Hory a Hulváky v lokalitě ul. 
Korunní a na Stojanově náměstí 
akci „Jarmark“. Z tohoto důvodu 
bude od 10.00 hod. do 18.00 hod. 
v sobotu dne 17. 10. 2009 uzavře-
na místní komunikace III. třídy ul. 
Korunní v úseku mezi komunika-
cemi ul. Lomenná x Sušilova až 
po ul. Emila Filly. Další uzávěry 
budou umístěny na komunikacích 

ul. Marie Pujmanové (od křižo-
vatky s ul. Podlahova směrem ke 
Stojanovu náměstí), ul. Hudební 
(u křižovatky ul. Klicperova, smě-
rem k ul. Korunní), ul. Raisova (od 
křižovatky s ul. Olivova směrem 
k ul. Korunní). Z uvedených infor-
mací vyplývá, že motoristé budou 
muset uvolnit tyto komunikace: 
ul. Korunní, Stojanovo náměstí, 
ul. Hozova, ul. Ludmilina, část 
ul. Raisova, část ul. Hudební. 
Je nutné, aby došlo k uvolnění 
těchto uvedených ulic nejpoz-
ději do večerních hodin dne 

16. 10. 2009. Pokud nebudou vozi-
dla odvezena majiteli, bude nutné 
provést odtah těchto vozidel, a to 
na náklady jejich majitelů. Protože 
se jedná o sobotní den, kdy většina 
obyvatel odjíždí na víkend z města 
již v pátek odpoledne, věříme, že 
ostatní majitelé motorových vozi-
del budou mít možnost zaparkovat 
v přilehlých ulicích této lokality v 
souladu se zákony. Děkujeme za 
Vaši vstřícnost a spolupráci. 

Gabriela Veselá,
odbor VVHaZ –
úsek místního hospodářství 
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Bylo nebylo, dávno tomu, co 
v Mariánských Horách a Hulvá-
kách se konával jarmark. V letoš-
ním roce chceme na tuto tradici 
navázat, a to v sobotu 17. října 
2009 v čase od 10.00 do 18.00 
hodin. Netradičně zahájíme tuto 
akci mší v kostele Panny Marie 
Královny na Stojanově náměstí, 
v prostoru tohoto náměstí budou 
umístěny stánky, na přilehlém 
hřišti TJ Mariánské Hory na ul. 

Raisova bude probíhat dopro-
vodný program – ukázky z čin-
nosti policistů a hasičů. 

Součástí Jarmarku bude 
„ČERTOVSKÝ TRH aneb proč 
neudělat jarní úklid na pod-
zim?“

Máte-li doma něco nepotřeb-
ného, čeho se chcete zbavit, ale 
je Vám líto to vyhodit, neváhejte, 
doneste to na náš Čertovský trh 
a možná se najde někdo, komu se 
Vaše nepotřebná věc bude hodit 
a Vy mu jí tak s radostí daruje-
te. Abychom se ovšem nezahl-
tili harampádím, je potřeba si 
vytyčit, co lze a co nelze donést. 
Především nenoste žádný nebez-
pečný odpad, ledničky, pračky, 
televizory, velké kusy nábytku, 
oblečení, potraviny. Naopak 
vítány jsou menší kusy nábytku, 
křesílka, skříňky, lampy, bytové 

doplňky, poličky, rádia, hrnce, 
košíky, hračky… Cokoliv z toho 
v domě či bytě nepotřebujete, 
doneste a co se Vám bude líbit, 
tak si zase odnesete. Prostě čer-
tovsky dobrá nabídka! Vězte 
však, že zboží, které neudáte, si 
budete muset zase odnést.

Pro náš darovací či výměn-
ný trh bude vyhrazeno místo na 
ul. Korunní poblíž Stojanového 
náměstí.

Přijďte, rádi se potkáme i s Vá-
mi…

Další akcí, kterou pro Vás 
v rámci projektu Čertoviny při-
pravujeme, je velká podzimní 
Drakiáda 7. 11. 2009. Sledujte 
www.marianskehory.cz, sekce 
Čertoviny.

Pavla Uhrová,
vedoucí odboru kancelář 
vedení radnice

Čertoviny pokračují – přijďte na Jarmark
K 30. září 2009 byl splatný 

místní poplatek ze psů. Složenky 
k zaplacení poplatku byly rozeslá-
ny prostřednictvím pošty začát-
kem září. Pokud jste poplatek ješ-
tě nezaplatili nebo jste složenku 
neobdrželi, lze poplatek zaplatit 
hotově na ÚMOb, fi nanční odbor 
kancelář č. 25, nebo převodem 
na účet, vedený u České 
spořitelny, a.s. Ostra-
va-Mar. Hory č. ú.
19-1649321399/0800 
s uvedením variabilního 
symbolu nebo příjmení.

Pokud nebudou tyto 
poplatky zaplaceny včas 
a ve správné výši, může 
správce poplatku nedo-
platek zvýšit až na 
trojnásobek nezapla-
cené částky. Poplatek 
se platí ze psů starších tří měsí-
ců. Poplatník je povinen oznámit 
správci poplatku písemně nebo 
ústně do protokolu do 15 dnů 
vznik své poplatkové povinnosti. 
Povinnost podat hlášení k míst-
nímu poplatku má i osoba, která 
je od placení poplatku osvobo-
zena. 

K hlášení k místnímu poplatku 
potřebuje občan tyto doklady: 
l občanský průkaz držitele psa
l očkovací průkaz psa
l  doklad o pobíraném důchodu 

(poživatel plného invalidního, 
starobního, vdovského nebo 
vdoveckého a sirotčího důcho-
du)

l průkaz ZTP-P
l  průkaz cvičitele asistenčního 

psa
l  potvrzení uživatele honitby, že 

jde o loveckého psa drženého 
a používaného v honitbě dle 
příslušného zákona a potvrzení 
o zkoušce z výkonu.
Správce poplatku vydá poplat-

níkovi evidenční známku 
pro psa. Poplatník je 

povinen zajistit, aby 
pes známku nosil. 
Ztrátu nebo odcizení 

známky je nutné nahlásit 
správci poplatku nejpoz-
ději do 15 dnů.

Odhlášení se prová-
dí písemnou formou 

nebo ústně u správce 
poplatku a to do 15 

dnů ode dne zániku 
poplatkové povinnosti (např. úhyn 
psa, jeho ztráta,darování nebo 
prodej, změna trvalého pobytu). 
Poplatník je povinen prokázat 
důvod zániku poplatkové povin-
nosti. Zároveň se odevzdá evi-
denční známka pro psa.

Chovatelé psů by měli dodržo-
vat, aby řádně evidovaný pes měl 
evidenční známku, na veřejných 
místech byl veden na vodítku 
(nesmí volně pobíhat), neobtěžo-
val jiné osoby.

Povinností každého držitele psa 
je uklízet psí exkrementy na veřej-
ných prostranstvích.

Jarmila Bystrianská,
fi nanční odbor

Informace pro pejskaře

Řidiči pozor

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu v II. čtvrtletí 2009
V II. čtvrtletí roku 2009 se uskutečnila dvě 

řádná zasedání ZMOb, pět řádných a čtyři 
mimořádné schůze RMOb.

Zastupitelstvo městského obvodu na 
svých zasedáních:

Schválilo:
l Změny v Jednacím řádu výborů ZMOb
l Zásady pro prodej bytů, nebytových pro-

storů a souvisejících pozemků z vlastnictví 
statutárního města Ostravy, svěřených měst-
skému obvodu MHaH s účinností od 22. červ-
na 2009
l Zprávu o výsledku hospodaření městské-

ho obvodu MHaH za rok 2008 – závěrečný 
účet

Vzalo na vědomí:
l Rozbory hospodaření příspěvkových 

organizací – ZŠ a MŠ městského obvodu 
MHaH za rok 2008
l Rozbor hospodaření městského obvodu 

MHaH za I. čtvrtletí 2009
l Přijetí účelového fi nančního daru od spo-

lečnosti OZO Ostrava, s.r.o., na vybudování 
kontejnerových stání pro separovaný odpad 
v obvodu

Rozhodlo:
l Prodat část pozemku p.č. 177/19 o výmě-

ře 1090 m2 v k.ú. Mariánské Hory společnosti 
INTOZA, s.r.o.
l Prodat pozemek p.č. 255/1 o výměře 

266 m2 v k.ú. Mariánské Hory společnosti 
SATON ALFA v.o.s.
l Darovat starší nevyužívanou výpočet-

ní techniku ke studijním účelům Vítkovické 
střední průmyslové škole a gymnáziu

 
Rada městského obvodu na svých schů-

zích:

Rozhodla o uzavření Smluv o dílo na akci:
l Oprava solárního kolektoru v domě 

Novoveská 14 s fi rmou I.G.B. Holding a.s.
l Renovace zdravotechniky domů Oblá 6, 

8 s fi rmou Richard Janoš
l Jarní vyhrabávání listí včetně tří kose-

ní zelených ploch v obvodu s fi rmou Arbor 
Moravia, s.r.o.
l Výměna oken v domech Nivnická 16, 18 

s fi rmou Svět oken, s.r.o.
l Renovace kanalizace pro dům Vršovců 

64 s fi rmou Jiří Duda
l Provádění vodoinstalatérských prací 

v bytových domech s fi rmou Viliam Barsony
l Rekonstrukce střechy domu Šimáčkova 

27 s fi rmou Jiří Šperlík
Rozhodla:
l O uzavření kupní smlouvy na reklam-

ní zařízení včetně osvětlení a příslušenství, 
umístěné na štítové stěně domu 28. října 301, 
s fi rmou MACH-NARWAL, spol. s r.o.
l O ukončení nájmu nebytových prostor 

v objektu 28. října 159 s nájemcem fi rma 
PÓZA, o.s., a to dohodou k 30. 6. 2009
l O uzavření Smlouvy o nájmu nebytových 

prostor v objektu 28. října 159 s p. HANG 
PHAM THI, a to s účinností od 1. 7. 2009
l O uzavření Smlouvy o nájmu části pod-

lahové plochy v přízemí budovy Přemyslovců 
63 s fi rmou RE/MAX Benefi t, a to s účinností 
od 1. 7. 2009
l Nezvyšovat nájemné za pronájem pozem-

ků o roční míru infl ace
l Zvýšit nájemné u pronajatých garáží 

o DPH ve výši 19 %
Stanovila:
l Platový tarif ředitelům ZŠ a ředitelkám 

MŠ v souladu s nařízením vlády č. 130/2009 
Sb., a to s účinností od 1.6.2009

Schválila:
l Směrnici č. 5/2009, kterou se stanovu-

jí Zásady a postup pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu s účinností od 20. 5. 
2009

Vzala na vědomí:
l Že do doby jmenování vedoucího fi nanč-

ního odboru je p.Iveta Šrámková pověřená 
vedením fi nančního odboru

Rozhodla o přijetí:
l Účelově vymezených fi nančních pro-

středků na vybudování kontejnerových stá-
ní pro separovaný odpad v obvodu od dárce 
– OZO Ostrava, s.r.o.
l Věcného daru – 25 kusů knih – od fi rmy 

LIBREX, s.r.o.
Rozhodla:
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

5000 Kč Tyfl oCentru Ostrava, o.p.s., Sadová 
1577/5, 702 00 Moravská Ostrava
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

5000 Kč Poradenskému a informačnímu cen-
tru pro sluchově postižené občany, Střelniční 
8, 702 00 Ostrava
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

10 000 Kč SBP – Zaviko International, s.r.o., 
Česká 24, 266 01 Beroun
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

3000 Kč Ostravské organizaci vozíčkářů, o.s., 
DPS – Horymírova 3054/121, 700 30 Ostra-
va-Zábřeh
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

2000 Kč Středisku rané péče SPRP Ostrava, 
Nádražní 80, 702 00 Ostrava
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

5000 Kč Náboženské obci Církve česko-
slovenské husitské v Ostravě – Moravské a 
Slezské Ostravě, Zámostní 1155/27, 710 00 
Slezská Ostrava

l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 
5000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR, 
o.s., místní organizace Ostrava, Ostrčilova 4, 
702 00 Moravská Ostrava
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

5000 Kč Regionálnímu vysokoškolskému 
infocentru, o.s., Studentská 1770, 708 00 
Ostrava-Poruba
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

3 000 Kč Educa24 agency, s.r.o., Žaludová 
756/4, 725 29 Ostrava-Petřkovice
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

20 000 Kč Středisku volného času Korunka, 
p.o., Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské 
Hory
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

7000 Kč Křesťanské mezinárodní misii, o.s., 
Kravařská 8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

10 000 Kč Svatováclavskému hudebnímu fes-
tivalu, o.s., Šmeralova 6, Moravská Ostrava
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

15 000 Kč Nadačnímu fondu Ostravský dět-
ský sbor, Hudební 6, 709 00 Ostrava-Marián-
ské Hory
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

20 000 Kč Klubu rodičů a přátel Základní 
umělecké školy E.Marhuly, o.s., Hudební 6, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

20 000 Kč na částečnou likvidaci škod způso-
bených povodněmi obci Jeseník nad Odrou
l O poskytnutí fi nančního daru ve výši 

20 000 Kč na částečnou likvidaci škod způ-
sobených povodněmi městysu Hustopeče nad 
Bečvou
l O poskytnutí neinvestiční dotace Charitě 

Javorník se sídlem Lidická 89, 790 70 Javor-
ník ve výši 10 000 Kč.

Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb MHaH
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Koupaliště v Hulvákách před 
rokem 1989 bylo v majetku Národ-
ního výboru Ostrava 1 a pro něj ho 
spravovaly Technické služby Ostrava 
1. Jistě existují pamětníci, kteří si 
bez přikrášlení vzpomenou, v jakém 
technickém a provozu schopném 
stavu se nacházelo. Po sametovém 
převratu byl provoz ´“lázní“ na hul-
váckém koupališti , tj. jeho vanová 
část, kam chodili na očistu těla ti, 
kteří ve svých bytech okolních domů 
neměli koupelnu, ukončen k 31. 5. 
1991. Sezóna roku 1991 byla radnicí 
v Mariánských Horách a Hulvákách 
svěřena fi rmě RABAKA.

V té době bylo zastupitelstvem 
MH+H konstatováno:

- že skutečné náklady na jednotli-
vé úkony v lázních jsou 3 x vyšší než 
ceny, které se účtují veřejnosti,

- že vybavení kotelny pro saunu 
a na teplou vodu je technologicky 
zastaralé

- že prostory lázní i koupaliště 
jsou z hygienického hlediska nevy-
hovující

- že zastupitelstvo hledá investora, 
který by se chtěl podílet na rekon-
strukci koupaliště (částka převyšuje 
roční rozpočet městského obvodu), 
eventuelně vystavět nové.

Investor se našel. Ke slavnostnímu 
otevření rekonstruovaného koupališ-
tě v Hulvákách, které se konalo dne 
4. června 1994 byla přizvána široká 
veřejnost a televize NOVA. Nájem-
ce, fi rma EMI, spol s r.o., věnovala 
všem přítomným dárek a vstup zdar-
ma. Náročný provoz (na energii, na 
vodu, na ostrahu atp.) byl dotován 
z jiných aktivit (zejména stavebních) 
fi rmy EMI a přesto byl často kriti-
zován, když si „někdo“ stěžoval, že 
byl z koupaliště vykázán, protože 
vlezl do vody ve špinavých trenkách, 
nebo ho chytili, když se soukal dírou 
v plotě. Prý byl majitel rasista. Tak-
též mezi návštěvníky ubylo maminek 
s malými dětmi, když nenašly společ-
nou řeč s pivními skauty. Nevyřešen 
zůstal přívod elektrické energie přes 
vodárnu a fi nančně neřešitelné se 
jevilo vypouštění bazénu trativodem 
– bez čističky.

Po povodních v roce 1997 se 
fi rma EMI s Ostravou rozloučila 
a dalším nájemníkem koupaliště se 
stala obchodní společnost Výstaviště. 
Jejich záměrem bylo využít některé 
plochy areálu pro výstavní činnost. 
I tito nájemci po čase zjistili, že pro-
vozovat koupaliště za minimální náv-
štěvnosti, díky neslunečním dnům, 
bez dotací, se rovná sebevraždě a od 
nájmu ustoupili.

Radnice jednala s Útvarem hlavní-
ho architekta města Ostravy o využití 
areálu, v té době byla ve hře návaz-
nost na OBCHODNÍ PARK, který 
měl vzniknout pod Hulváckým kop-
cem, ale tato záplavová oblast případ-
né zájemce posléze odradila. Město 
Ostrava se přeorientovalo na stavbu 
vodního světa v lokalitě Ostrava-Jih 
a o koupaliště v Hulvákách už nejevi-
lo zájem. Zastupitelstvo MH+H pra-
covalo s informacemi o rekonstrukč-

ních cenách, které by mohly z hul-
váckého koupaliště udělat atraktivní 
centrum vodní zábavy, a ty dosaho-
valy (v roce 2000) více než půl mili-
ardy. Navíc zůstalo a stále zůstává 
sporné, zda areál by byl v době velké 
okolní nabídky „vodní a oddechová 
sportoviště za lidové ceny“ dosta-
tečně navštěvován. Na to si rozpočet 
městského obvodu MH+H netroufal. 
A přesto zastupitelstvo na svém červ-
novém zasedání v roce 1999 rozhod-
lo, že zřídí příspěvkovou organizaci, 
která bude mít na starost koupaliště, 
a bude ho provozovat. Koupaliště bylo 
otevřeno od 2. července 2009 do 31. 
srpna 2009. Vstupné bylo 25 korun.

V sezóně 2000 se nepodařilo, 
díky zastaralé strojovně a čerpadlům 
napustit velký bazén, náklady na 
opravu byly odhadnuty na 7 milió-
nu korun. V provozu tak zůstalo jen 
dětské brouzdaliště - vstup do areálu 
byl zdarma. 

Příspěvková organizace KOUPA-
LIŠTĚ byla zastupitelstvem na konci 
roku 2000 zrušena pro nerentabilitu 
a areál byl svěřen na hlídání společ-
nosti ČTYŘLÍSTEK.

V květnu 2003 bylo prostřednic-
tvím Zpravodaje sděleno občanům, že 
areál koupaliště v Hulvákách nebude 
zprovozněn. Především se totiž musí 
dořešit složité majetkoprávní vztahy 
a čeká se na převedení majetku areá-
lu ze státu, správcem je od 1. 3. 2005 
Úřad pro zastupování státu ve věcech 
majetkových - na město Ostrava. 
Budova lázní a bazén, přestože byly 
fi rmou EMI zrekonstruovány, nevy-
hovovaly současným hygienickým 
normám. Městský obvod MH+H 
zadal soutěž na nové moderní vyřeše-
ní celého areálu. Vedení radnice mělo 
představu o polyfunkčním využití 
sportovního areálu. Záleželo však na 
přístupu města Ostravy, zda budoucí 
investici (Mariánské Hory nemají 
investiční „peníze“) zařadí jako svou 
aktivitu nebo se spojí s případným 
cizím investorem. V každém případě, 
provozovat koupaliště v Hulvákách, 
je mimo fi nanční možnosti Marián-
ských Hor a Hulvák.

Uběhlo moře času. Píše se rok 
2009 a Zastupitelstvo města Ostravy 
rozhodlo dne 23. 9. 2009 o nabytí 
(zbytků) nemovitostí v areálu koupa-
liště od České republiky. Toto torzo 
určitě připojí k těm zbytkům, o kte-
rých již Rada města Ostravy rozhodla 
v březnu 2009, že se mají na pozem-
cích zbourat – zdemolovat.

Co dodat? Na hulváckém koupa-
lišti se naučily mé děti plavat, prožil 
jsem tam – tam, kde nikdy nepršelo 
– příjemné a šťastné dny. Je mi smut-
no z toho, že o koupaliště nemají 
investoři zájem, že ho už nelze pro-
vozovat za pár peněz. Zatlačím slzu, 
protože si dovedu představit, že by 
na tom místě stál exklusivní „termál“ 
jehož solanka, čerpaná z ostravského 
šachetního podzemí, by vracela lidem 
zdraví. Dnes vytěžená solanka volně 
odtéká do Ostravice. Král je mrtev, ať 
žije král. Jiří Jezerský

Z novodobé historie koupaliště 
v Hulvákách

To bylo tématem zážitkového setkání 26. 
a 27. 8. 2009 v hotelu Harmony Club. ATHENA, 
vzdělávací společnost sídlící v Mariánských 
Horách, učila netradičními metodami ženy různého 
věku, jak se umět představit v nejrůznějších 
životních a pracovních situacích. Hrály se scénky, 
probíhaly rozhovory účastnic, vymýšlely situace, 
vzpomínalo se na prožité trapasy, zněly salvy smí-
chu. A to byl skrytý záměr. Nejlépe se naučíme 
něco, když si myslíme, že se vůbec neučíme. Když 
si po dlouhém čase vzpomeneme, že jsme zažili 
něco zábavného, na vtip nebo komickou situaci, 
rázem se vybaví vše, co s tím souviselo. A to je 
ono, naučili jsme se něco, zapamatovali a umíme 
to využívat!

Na našem srpnovém vzdělávacím zážitkovém 

setkání, součástí evropského vzdělávacího pro-
jektu LARA – LARA – Učení jako odpověď na 
stárnutí (program Grundtvig č. 142317-LLP-1-
2008-1-DE-GRUNDTVIG-GMP) se ženy naučily 
více si věřit, nenuceně a profesionálně vystupovat 
a zvládat nástrahy nečekaných situací v komunika-
ci. Setkání se aktivně zúčastnila i paní starostka, 
paní Ing. arch. Liana Janáčková, která hýřila ná-
pady a byla skvělou hráčkou celého týmu.

ATHENA pořádá takových akcí více. Máte-li 
zájem na sobě pracovat, můžete nás kontaktovat 
na adrese: ATHENA – Společnost pro vzdělávání 
a rozvoj žen, Přemyslovců 48, 709 00 Ostrava, 
tel/fax: *420 599 529 980, athena.hd@seznam.cz, 
http://www.athena.euweb.cz

 Hana Danihelková

Jak se umět prezentovat a zlepšit si
sebedůvěru?

Stavebně technický stav příjez-
dových komunikací ke garážím 
v obvodu není uspokojivý. Tato 
situace je obdobná v dalších měst-
ských obvodech SMO. Příjezdo-
vé komunikace ke garážím jsou 
v pasportu místních komunikací 
vedeny jako účelové komunikace, 
které slouží majitelům a nájemcům 
garáží. U většiny těchto komuni-
kací je nutné provést rekonstrukci, 
protože oprava by byla dočasným 
krátkodobým řešením. Každé 
rekonstrukci předchází vypraco-
vání projektové dokumentace, 
následně požádat o stavební povo-
lení a provést celé stavební říze-
ní. Rekonstrukce jsou fi nančně 
nákladné a SMO MOb Mariánské 
Hory a Hulváky není ze svého 
rozpočtu schopen pokrýt celou 
výši nákladů na stavbu, proto na 
základě výše nákladů (dle rozpoč-
tu) na celou stavbu žádá o dotaci 
Magistrát města Ostravy. Pokud 
obvod dostane dotaci, zahrne stav-
bu do plánu oprav a rekonstrukcí 
na příslušný kalendářní rok. Až 
budou fi nanční prostředky na 
celou stavbu na účtu, je vyhlášeno 
výběrové řízení na fi rmu prová-
dějící stavbu. Teprve tehdy může 
být stavba zahájena. V současné 
době není možné z fi nančních, 
ale i administrativních důvo-
dů rekonstrukce příjezdových 

komunikací ke garážím realizo-
vat. Stavba není zajištěna fi nanč-
ně, není zpracována projektová 
dokumentace a tudíž není možné 
provést stavební řízení.

V městském obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky jsou mno-
hé komunikace III. a IV. třídy 
(vozovky i chodníky) ve špatném 
stavu. Opravy se budou provádět 
postupně, v závislosti na stavebně 
technickém stavu místních komu-
nikací ve správě MOb, fi nančních 
prostředcích a využívání chodní-
ků obyvateli. V současnosti jsou 
v obvodu místní komunikace 
v daleko horším stavu než účelo-
vé komunikace ke garážím a jsou 
v oblastech, které jsou využívány 
velkým počtem obyvatelů Ostra-
vy a nejenom obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Příjezdové účelo-
vé komunikace vedeme ve výhle-
dové evidenci předpokládaných 
rekonstrukcí a oprav. Z uvede-
ných důvodů musí MOb Marián-
ské Hory a Hulváky upřednostnit 
opravy a rekonstrukce místních 
komunikací III. a IV. třídy. Termín 
oprav účelových komunikací není 
možné v dané době stanovit pro 
velký objem již uvedených míst-
ních komunikací.

Gabriela Veselá,
odbor VVHaZ
– úsek místního hospodářství

Jak je to s příjezdovými
komunikacemi ke garážím

Skončila doba dovolených 
a dětem začal nový školní rok. 
Po očekávaném babím létu přijde 
období chladu a plískanic. Pro nás 
pro všechny začne topná sezóna. 
Období, které je každým rokem 
doprovázeno zvýšeným požárním 
nebezpečím. Je čas myslet na pre-
venci. V době rozvoje medií by to 
neměl být problém, ale na preven-
ci se jaksi nemyslí. Posuďte sami.

Kdy se z požáru stává mediál-
ní událost? Samozřejmě když je 
rozsáhlý a ničivý. Pokud navíc 
postihne objekty, které každý zná, 
jde už o veřejnou záležitost první-
ho řádu. Bohužel, aby šlo o oprav-
dovou událost, tedy o odchylku od 
normálu, musí především vůbec 
začít hořet.

Naopak spory hasičů a protipo-
žárních techniků se správci objek-
tů o to, jak  velké je možné riziko, 
že jejich objekt lehne popelem, ty 
zprávu na první stranu neprotlačí. 
Vždyť přece nehoří. Nikde v okolí 
to aspoň není vidět.

To je ovšem trochu problém, 
protože veřejná diskuse se kvůli 
tomu může často ocitat mezi dvě-
ma extrémními fázemi. V té první 
existují rizika, ale ta nikoho neza-
jímají. V té druhé pak vše pohlcují 
plameny a my jen obdivujeme 
statečnost hasičů a truchlíme nad 
osudem postižených. 
 (Pokračování na str. 5)

ABY U NÁS 
NEHOŘELO (27)
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ABY U NÁS NEHOŘELO (27)
(Pokračování ze str. 4)

Nelze však už zabránit samotné-
mu ohni. Kdy je tedy čas prodat 
v rámci těchto mediálních pravi-
del silné varování „Pozor, riziko 
požáru je extrémně velké“?
Často si totiž neuvědomuje-

me realitu. Máme hodně vyschlý 
seník, v jeho obvodových zdech 
je elektroinstalace, která už pěkně 
dlouho neprošla revizí a je náchyl-
ná ke zkratům. Okolo seníku se 
navíc prochází mnoho lidí leda-
byle odhazujících nedopalky či 
hrajících si s otevřeným ohněm. 
Někteří z nich pak jako vždy do 
omrzení opakují: „Jen žádnou 
paniku, zatím u nás přece nehoře-
lo a na ostatních statcích to dělají 
zrovna tak“.

Statistiky jednoznačně ukazují, 
že oblastí, ve které v našem měst-
ském obvodu nejčastěji hoří, je 
osada Bedřiška. V osadě se nachá-
zí 35 objektů, z toho jen tři jsou 
zděné. Všechny ostatní objekty 
jsou dřevěné. Od roku 2001 zde 
Hasičský záchranný sbor Morav-
skoslezského kraje zasahoval při 
13 požárech, z toho při 6 požárech 
v roce 2007. Situace je zde o to 
složitější, že mnoha nájemníkům 
byl pro neplacení odpojen přívod 
elektrického proudu a v domác-
nostech svítí jen svíčkami. Při-
tom mnohdy nedbají na základní 
pravidla protipožární bezpečnosti, 
kdy hořící svíčky umísťují tam, 
kde se jim právě hodí a nikoliv 
na bezpečné nehořlavé podložky, 
které by současně zabraňovaly 
možnému převrácení. Často je 
zjišťováno i nesprávné sesazení 
kouřovodů nebo scházející nehoř-
lavé podložky pod kamny. Uvnitř, 
ale zejména v okolí objektů se 
nachází velké množství hořlavých 
materiálů, které obyvatelé Bedřiš-
ky zde shromažďují před zaháje-
ním topné sezóny.

Riziko požáru však hrozí 
i v ostatních bytových domech 
a drobných provozovnách. V prv-
ním zářijovém týdnu, kdy Vám 

připravuji další pokračování seriá-
lu „Aby u nás nehořelo“, sluníčko 
kouzelně hřeje a nikdo si snad ani 
neuvědomuje, že za dveřmi je top-
ná sezóna. Před topnou sezónou 
a v celém jejím průběhu je proto 
zapotřebí zabezpečit a sledovat 
zejména následující úkoly:

- pravidelné čištění komínů, 
kouřovodů a tepelných spotřebi-
čů,

- dbát, aby v blízkosti tepelných 
spotřebičů se nenacházely snadno 
hořlavé látky a palivo,

- dodržovat bezpečné vzdále-
nosti určené návodem na instala-
ci,

- při skladování paliv brát 
v úvahu, že tuhá paliva se skladují 
odděleně z důvodu samovznícení,

- zajistit provedení kontroly 
připojení plynových spotřebi-
čů, funkčnosti hlavních a dílčích 
uzávěrů a pravidelnou kontrolu 
těsnosti rozvodu plynu pěnivými 
látkami,

- sledovat, aby při skladová-
ní hořlavých kapalin v prostoru 
garáží bylo na jedno stání uloženo 
v pevných, uzavřených obalech 
nejvýše 40 l pohonných hmot,

- kontrolovat elektrické roz-
vaděče, stroje, spotřebiče a osvět-
lovací tělesa se zaměřením na 
jejich ochranné kryty.

I v letošním roce, v měsících 
říjnu a listopadu provedou dle 
plánu PPK 2009 kontrolní sku-
piny preventivní požární kont-
roly objektů v majetku Statutár-
ního města Ostravy, městského 
obvodu MHaH. Proto si prosím 
v nastávajících dnech najděte čas 
na přípravu na preventivní požár-
ní kontrolu. A až se u vchodu do 
vaší provozovny nebo objektu 
objeví příslušníci našeho Sboru 
dobrovolných hasičů a prokáží se 
průkazkami, vystavenými marián-
skohorskou radnicí, uvědomte si, 
že přišli provést kontrolu právě ve 
vašem zájmu.

Ing. František Chvíla,
preventista PO ÚMOb MHaH

Říjen 1991: Úřad městského obvodu 
MHaH uspořádal na Hulváckém kopci 
velký jarmark. Smyslem této akce bylo 
navázat po několikaleté odmlce na místní 
tradici.

Říjen 1992: V hotelu Chemik (dnešní 
Harmony Club) pořádalo zastupitelstvo 
MHaH dokumentární výstavu z historie 
obvodu MHaH.

Říjen 1993: Paní starostka Ing. arch. 
Liana Janáčková popisuje pracovní cestu 
starostů po Skandinávii. Vyhodnocuje co 
by se mohlo zavést v městském obvodě 
MHaH, poznatky, které se dají uvést do 
praxe.

Říjen 1994: Konstatujeme, že městský 
obvod MHaH má neplatiče nájemného. 
Konstatujeme, že pohledávky vymáháme, 
ovšem dluhy rostou rychleji než platby. 
Konstatujeme, co nám dovoluje současná 
právní legislativa…

Říjen 1995: Do praxe je uváděn nový 
zákon o státní sociální podpoře, podle 
kterého výplata sociálních dávek přechází 
z kompetence okresní správy sociálního 
zabezpečení do pravomoci oddělení státní 
sociální podpory města Ostravy. Od této 
doby datujeme vyplácení dávek na Úřa-
dě městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky.

Říjen 1996: Věnujeme se tématu Volby, 
jelikož se v České republice konají poprvé 
volby do Senátu, druhé komory Parlamen-
tu České republiky.

Říjen 1997: K mnoha soukromým opra-
veným domům v Ostravě-Mariánských 
Horách přibyl další, a to v Korunní ulici 
č. 76 s ojedinělým názvem Falco. Tento 
dům ve 20. letech patřil mezi nejhezčí 
domy, stál tehdy na volném prostranství, 
měl dvě výkladní skříně a ve dvoře malou 
zoo.

Říjen 1998: Procházíme tématem 
„Školství“ od roku 1991 až do roku 1998 
– Zpravodaj srovnává počty dětí na MŠ 
a ZŠ, údržbou školských zařízení včetně 
výčtu nákladových položek. 

Říjen 1999: Ptáme se obyvatel Mari-
ánských Hor a Hulvák na návrhy či pod-
něty týkající se kapličky na svahu nad 
ulicí Novoveskou v Ostravě-Mariánských 
Horách.

Říjen 2000: Na základě dotazů občanů 
Mariánských Hor a Hulvák píšeme, jak lze 
zlikvidovat dřevní odpad například z ořezů 
stromů a keřů.

Říjen 2001: Informujeme, že na území 
obvodu MHaH probíhá vyhledávací akce 
zaměřena na majitelé psů, kteří nesplnili 
oznamovací povinnost k přiznání poplatku 
ze psů. 

Říjen 2002: Pro obyvatele sídliště Fifej-
dy nastává sváteční den. Na ulici Jiřího 
Trnky č. 10 je slavnostně otevřena nová 
knihovna. Náklady na její vybudování si 
vyžádaly osm a půl milionu korun, náklady 
na interiér knihovny činil další dva miliony 
korun, úprava okolí objektu půl milionu. 
Toto bylo fi nancováno městem Ostravou 
společně s městským obvodem MHaH. 

Říjen 2003: Čtenáři se seznámili s něk-
terými pojmy ze stavebního zákona.

Říjen 2004: Odbor školství se věnuje 
tématu Co se změnilo na školách v obvodu 
od r. 1999 do r. 2004. Dočtete se např. že 
byla dokončena rekonstrukce suterénu na 
ZŠ Matrosovova, proběhla rekonstrukce 
školní jídelny MŠ Gen. Janka aj.

Říjen 2005: Při podzimním úklidu 
pomáhají alternativní trestanci – obecně 
prospěšné práce jsou moderní formou 
trestání za menší prohřešky. Radnice 
MHaH využívá této možnosti.

Říjen 2006: Mariánské Hory a Hul-
váky mají svou knihu – v knihkupectví 
Librex byla slavnostně pokřtěna obrazová 
publikace Františka Řezníka s texty Jiřího 
Jezerského. Kniha vyšla ke 100. výročí 
povýšení Mariánských Hor na město.

Říjen 2007: S nadporučíkem JUDr. 
Miroslavem Kelnerem, vedoucím obvodní-
ho oddělení Policie České republiky roze-
bíráme situaci v obvodě MHaH a ptáme se, 
zda je u nás bezpečno.

Říjen 2008: Máme dobrou zprávu pro 
občany MHaH: Laguny Ostramo začínají 
mizet. (red)

Říjen ve Zpravodajích, 
aneb o čem jsme psali…

Neobvyklou podívanou zažily děti z mateřské školy 
„ZELENÁ“. Na louce za MŠ měly možnost díky společnosti
ZAYFERUS pozorovat dravé ptáky přímo při lovu své kořisti 
a některé si mohly dokonce i pohladit.Zážitek, který ve volné pří-
rodě uvidíte jen zřídka. Akce se dětem moc líbila, počasí  jim přálo 
a tak nejenom, že prožily dopoledne plné zážitků,o kterých doma 
jistě vyprávěly, ale také se dověděly mnoho nového ze světa pří-
rody.Také se soutěžilo v poznávání dravců a soviček, za které děti 
dostávaly odměny v podobě pexesa nebo kalendáře na příští rok.

Ihned po návratu do MŠ děti pod vlivem neobvyklého silného 
zážitku nakreslily několik pěkných obrázků, které zdobily vstupní 
chodbu MŠ.

Nadšené byly nejenom děti, ale i jejich paní učitelky a také větší 
kamarádi ze ZŠ Zelená.

 Kolektiv MŠ - ZELENÁ 73A

Tak to tu ještě nebylo!!!

(cca 6 mil. Kč ročně, které poros-
tou s infl ační doložkou). Odprodej 
stávajících budov řeší nájemné 
pouze krátkodobě, s příspěvkem 
města Ostravy se nedá příliš kal-
kulovat vzhledem k nejisté ekono-
mické situaci všeobecně. To vidí-
me jako nejzávažnější problém, 
který by mohl negativně ovlivnit 
hospodaření městského obvodu, 
což by se mohlo projevit nedostat-
kem fi nančních prostředků i např. 
na celkovou údržbu v obvodě. 

Jako jedna z výhod je uváděna 
lepší dostupnost. Z pohledu tram-
vajové obslužnosti určitě ano, ale 
z pohledu občanů – jak pro koho. 
Zvláště pro hustě osídlené Fifejdy 
to nebude žádná výhra. Stávající 
místo radnice se nám jeví jako 
vyhovující, nedaleko historického 
centra Stojanova náměstí.

Jsme toho názoru, že by se 
v budoucnu mohla provést buď jen 
dílčí úprava a modernizace radni-
ce ( např. zvýšená kapacita parko-
višť, bezbariérový vstup, výtahy 
apod). Další varianta řešení se 
nabízí již před třemi lety zpra-
covaná studie rozšíření stávající 
radnice tak, aby mohla radnice 
fungovat pouze v jedné budově. 
Studie řešila rozšíření a moderni-
zaci radnice po etapách tak, aby 
nebyl narušen chod úřadu. Druhá 
budova by se pak mohla pronají-
mat nebo prodat. Řešení se nabízí 
více a je nutné pečlivě zvážit pro 
a proti všechny alternativy opřené 
o odborné propočty a posudky.

Je nepochybné, že současný 
stav radnice naprosto nevyhovuje 

občanům. Rozepisovat o tomto 
stavu nemá cenu, neboť každý 
z nás, který úřad navštívil, se sám 
seznámil se skutečným stavem. 
Pro starší lidi a invalidy je pohyb 
po úřadě velmi namáhavý. To 
opravdu musí babička o chodící 
holi hradit poplatek za psa až ve 
druhém patře?

Ve Zpravodaji bylo nabídnuto 
pouze jedno řešení, a to přestě-
hování do nových nájemních pro-
stor. Myslíme si, že je nutné ještě 
nabídnout i další možnosti řeše-
ní (viz případná rekonstrukce). 
I když je naše stanovisko k výstav-
bě nové radnice v této chvíli nega-
tivní, nebráníme se případné dis-
kuzi. Nejen, že se jí nebráníme, 
ale přímo k ní vyzýváme. Je totiž 
zjevné, že současný stav radnice 
žádný velký komfort občanovi 
nenabízí.
Členové KDU-ČSL jsou rovněž 

toho názoru, že náš městský obvod 
potřebuje jiné investiční akce než 
stavbu nové radnice soukromým 
investorem, kterému se bude již 
navždy platit nájem (např. spor-
toviště, dořešit neutěšený stav 
koupaliště, architektonický vzhled 
Mariánského náměstí, otázky par-
kovišť a řadu dalších).

A koneckonců – nová radnice 
přece ještě není zárukou dobré 
a kvalitní práce vedení radnice 
a úředníků. Ta spočívá v něčem 
jiném, nebo snad ne? 
Za výbor MO KDU-ČSL 
Jana Pagáčová, předsedkyně, 
zastupitelka městského obvodu

Výstavba nové radnice?
V květnovém čísle Zpravodaje 

byl uveřejněn článek včetně anke-
ty na novou změnu sídla radnice. 
Nová radnice by byla vybudována 
soukromým investorem na nynější 
proluce na ul. 28. října. V článku 
bylo uvedeno, jak jsou názory 
občanů pro radnici důležité a tak 
si touto cestou dovolujeme sdělit 
názor Místní organizace KDU-
ČSL v Ostravě-Mariánských Ho-
rách.

Místní organizace KDU-ČSL 
v Ostravě-Mariánských Horách 
na své členské schůzi vyjádřila 
jednomyslně nesouhlas s tímto 
zamýšleným projektem. Výstavba 
nové radnice soukromým investo-
rem má řadu nevýhod. Jak již bylo 
v článku uvedeno, je to zejména 
dlouhodobá zadluženost obvo-
du s placením nemalého nájem-
ného soukromému investorovi 

Podzimnímu období vládne 
paní Chřipka, snaží se zahltit fi r-
my, školy, školky. Každoročně 
je touto nemocí postižena tře-
tina obyvatelstva. U mnohých 
se nejedná o běžné nachlazení, 
ale přechází v zápal plic, záně-
ty dutin či zánět pohrudnice. 
A přitom se dá bránit. Očko-
vání proti chřipce nepatří 
k velkým fi nančním investi-
cím. Pokud chcete ovlivnit své 
zdraví, neváhejte. Informuj-
te se u svého lékaře nebo na 
www.ockovacicentrum.cz, 
kde najdete všechny potřebné 
informace. 

 (GZ)

Nechte se 
očkovat proti 

chřipce
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Tak je tady zase září a začal 
nám nový školní rok. Rok plný 
nových dětí, nových tváří rodičů, 
rok plný očekávání, co nového 
nám přinese.

Již po několikáté jsme uspořá-
dali na naší školní zahradě SVA-
TOVÁCLAVSKOU SLAVNOST. 
Děti i tatínkové stavěli hrady 
z písku pro Sv. Václava a mamin-
ky vyráběly vlajky, kterými hrady 
zdobili. K tomu nám krásně sví-
tilo sluníčko nejen na obloze, ale 
také v očích našich dětí, které byly 
nadšené z toho, jak si s nimi jejich 
rodiče hráli, a také z toho, jak se 
jim dílo podařilo. Na všechen cvr-
kot na školní zahradě dohlížely 
usměvavé paní učitelky, které při-

pravily pro děti „pracovní nářadí 
a pomůcky“ a také pomohly radou 
a nešetřily slovem chvály.

A jak jsme zakončili dílo? Paní 
kuchařky připravily něco slad-
kého „na zub“, společně jsme si 
u táboráku opekli párky a zapili to 
dobrým mokem. 

Co říci na závěr? Děkujeme 
všem za překrásné odpoledne, 
všem, kteří se podíleli na jeho 
přípravě a všem, kteří se zapojili 
do tak zdařilé akce. A co dál? Dál 
se budeme těšit na podobné akce 
tohoto druhu, protože spokojenost 
dětí, rodičů a celého kolektivu naší 
Křesťanské MŠ je to nejkrásnější.

Lenka Michalíčková,
učitelka KMŠ U Dvoru

Svatováclavská slavnost

SVČ Korunka Mariánské Hory pořádá:
půlroční kurzy keramiky pro dospělé.

Přijďte si vytvořit originální dárky pro své blízké! 
Modelujeme- točíme-glazujeme. Středa 18.00-19.30.

Cena 2000 Kč/pololetí, 150 Kč/vstup
V sále Střediska volného času Korunka probíhají:

taneční kurzy pro dospělé pod vedením pana Miroslava Kuchaře 
každou neděli od 18.20 hod. do 21.00 hod.

Cena kurzu je 2 000,-Kč/osoba.
SVČ Korunka, Korunní 49, Ostrava Mar.-Hory

Kurzy v Korunce

Příznivce deskových her čeká na podzim jedi-
nečná příležitost setkat se a poměřit síly s ostat-
ními hráči z regionu i celé republiky. Uskuteční 
se další ročník Mistrovství ČR v deskových hrách 
Ubongo a Petango. Regionální kolo pro Morav-
skoslezský kraj proběhne 24. října na SVČ Korun-
ka v Ostravě-Mariánských Horách. 

Také letos se vítězové krajských přeborů utkají 
v celostátním fi nále, které se koná poslední víkend v listopadu v Praze. 
Kromě titulu mistra republiky získají vítězové fi nálových turnajů věc-
né ceny od hlavních partnerů mistrovství. 

Mistrovství ale rozhodně není určeno jen zkušeným hráčům. Letošní 
výběr her byl cílen na to, aby si mohli přijít zahrát i ti, kteří tyto desko-
vé hry neznají. Pentago je hra velmi podobná piškvorkám a u Ubonga 
zase jde o rychlost a prostorovou představivost mnohem víc, než o to 
kolik kdo nahrál partií. Na regionální kola si tak může přijít zahrát kaž-
dý, kdo má rád deskové hry. Moderní deskové hry zažívají podle něj 
poslední roky velký boom právě proto, že rozvíjejí zábavnou formou 
řadu dovedností včetně komunikačních a je to aktivita, u níž tráví děti 
i dospělí čas společně.

Příznivce deskových her čeká 
herní mistrovství

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10 
Knihovna na Fifejdách uspo-

řádala v rámci Evropského týd-
ne mobility zábavné soutěžní 
odpoledne pro děti Kolečkiádu 
IV. Akce proběhla ve spoluprá-
ci s Městskou policií Ostrava. 
Pro děti byl připraven pestrý 
program v parku a na hřišti ZŠ 
Gen. Janka. Soutěžící na kolech, 
bruslích i koloběžkách prokázali 

své dovednosti v jízdách zruč-
nosti, slalomu na čas, poznává-
ní dopravních značek, ale třeba 
i v netradičních disciplínách 
jako byl vrh balvanem nebo hod 
na piráta. Kolečkiáda se velice 
vydařila, děti od 4 do 14 let  srd-
natě bojovaly a počasí nám také 
přálo. Na závěr byli odměněni  
čtyři nejlepší bruslaři, koloběž-
káři a kolaři a všichni zúčastnění 
si doplnili vydané kalorie slad-
kostmi.

1. 10. – 30. 11. „Indonésie, 
cestovní evidence“ – výstava 
fotografi í Jiřího Hrdiny z jeho 

nedávné návštěvy Jávy a okolí.
21. 10. středa 14.00 – 15.00 

„Knihomol“ – celoroční lite-
rární kroužek pro děti, který je 
zaměřen na rozvoj čtenářství 
(v rámci projektu „Kouzelná 
knihovna – knihovna pro všech-
ny“ za fi nanční podpory Nadace 
OKD).

22. 10. čtvrtek 13.00  – 17.00 
„Veselé magnetky“ – výtvarná 
dílna pro děti a rodiče, ve kte-

ré budeme vyrábět magnetky 
ze sádrových odlitků (v rámci 
projektu „Kouzelná knihovna 
– knihovna pro všechny“ za 
fi nanční podpory Nadace OKD).

V rámci projektu „Kouzelná 
knihovna – knihovna pro všech-
ny“ ve středy  4. 11. a 11. 11. od 
8.00 do 11.00  pořádáme v pro-
storách knihovny ve Vítkovicích, 
Kutuzovova 14 počítačový kurz 
„Nebojte se počítače“. Bližší 
informace v knihovně nebo na 
tel. č. 599 522 133.

12. 11. čtvrtek 13.00 – 17.00 
„Barevné podzimní dovádění“ 

– výtvarná dílna, ve které bude-
me malovat na kameny (v rámci 
projektu „Kouzelná knihovna 
– knihovna pro všechny“ za 
fi nanční podpory Nadace OKD).

18. 11. středa v 15.00 „Lékař-
kou na plavbě trojstěžní-
ku do Antarktidy“ - beseda 
s ostravskou  lékařkou a cesto-
vatelkou Karin Pavloskovou, 
která je autorkou několika cesto-
pisných knih (v rámci projektu“ 
Kouzelná knihovna – knihovna 
pro všechny“ za fi nanční podpo-
ry Nadace OKD). 

Knihovna Daliborova 9, 
Ostrava-Mariánské Hory
20. 10. úterý v 16.00  V rám-

ci cyklu „Pojďme se seznámit“ 
se koná beseda „Šťastné dět-
ství pod komíny a rourami“ 
s Lenkou Kocierzovou,  kroni-
kářkou  obvodu Vítkovic (v rám-
ci projektu „Kouzelná knihov-
na - knihovna pro všechny“ za 
fi nanční podpory Nadace OKD).

19. 10. pondělí, 22. 10. čtvr-
tek a 23. 10. pátek 14.00 – 16.00 
„Veselé magnetky“ – výtvarná 
dílna pro děti a rodiče, ve které 
budeme zdobit magnetky ze sád-
rových odlitků (v rámci projektu 
„Kouzelná knihovna – knihovna 
pro všechny“ za fi nanční podpo-
ry Nadace OKD).

9. 11. – 13.11. pondělí - pátek 
14.00 – 16.00 „Barevné pod-
zimní dovádění“ – výtvarná díl-
na, ve které budeme z přírodních 
materiálu vyrábět svícny, obráz-
ky, … (v rámci projektu „Kou-
zelná knihovna – knihovna pro 
všechny“ za fi nanční podpory 
Nadace OKD).

 Na akce zvou knihovnice

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Absolventům Osmileté střední školy KARA-
SOVA ulice, ročník závěrečných zkoušek 1958, 
třídní učitel paní Demelová.

Obracím se na bývalé žáky Osmileté střední školy 
KARASOVA ulice v Ostravě Mariánských Horách, 
aby se jakýmkoliv způsobem ozvali organizátorům 
zamyšleného školního srazu po 51 letech, který by 
se uskutečnil v říjnu, resp. Listopadu tohoto roku.

Jedná se o následující absolventy: Balážová 
Naděžda, Bednaříková Olga, Bednaříková Šárka, 
Bialková Věra, Bobrovičová Eva, Bobrovičová 
Zdena, Dudková Božena, Fialová Hana, Fibicho-

vá Věra, Janoušková Olga, Klosová Jaroslava, 
Kučerková Marie, Kučerková Vlasta, Mačkalo-
vá Jaroslava, Mazačová Marie, Ratajová Marie, 
Gonos Dušan, Dokládal Jan, Chromčák Jiří, Jo-
šek Jiří, Juttner Miloslav, Klimeš, Klos Karel, 
Kořený Antonínm, Matera Zdeněk, Matusiak 
Petr, Slezák Jiří, Parchantský, Rembiesa Rudolf, 
Řehák, Šorf Ivan.

Současně prosím, aby výzva pronikla mezi 
absolventy v rámci udržovaných přátelských 
a kamarádských vztahů. Informaci o bydlišti, tele-
fonu, případně dalších možných kontaktech sdělte 
organizátorovi:

Juttner Miloslav, U vodojemu 797/5, 709 00 
Ostrava, tel. 596 622 449, 602 539 072, e-mail: 
Juttnerovi@seznam.cz

Další služby poskytované v domech s pečovatelskou službou
DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Martina 

Eckertová, tel. 737 616 467 
Provozní doba –
POZOR ZMĚNA 

sudý týden  lichý týden
pondělí 8°° 13°° 12°° 18°°
úterý 8°° 13°° 12°° 18°°
středa 8°° 13°° 08°° 13°°
čtvrtek 8°° 13°° 12°° 18°°
pátek 8°° 13°° 08°° 13°°
sobota 8°° 13°° 08°° 13°°
l PEDIKURA: p. Emilie Urbanco-

vá, tel. 732 556 665
Po: 11.00 – 15.00 v domácnostech 

klientů
Út, St, Čt: 7.00 – 12.00 

l REHABILITACE: p. Kateřina 
Hermanová, tel. 605 831 568, 599 459 
121 (fyzikální terapie, elektroléčba, 
ultrazvuk, magnetoterapie, léčebná 
tělesná výchova – hradí zdravotní 
pojišťovny, dále nabízíme masáže 
a jiné placené  služby)

Provozní doba.
Po: 8.00 – 18.00 
Út: 7.00 – 15.00
St: 7.00 – 15.00
Čt: 7.00 – 17.00
Pá: 7.00 – 14.00
l BESEDY
3. 11. 2009 Maďarsko
2. 12. 2009 Itálie
Klubovna, 14.00 hodin

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 Urban-

cová, tel. 732 556 665, Po: 11.00 
– 15.00 v domácnostech klientů, Pá:        
7.00 – 12.00 

l U příležitosti Dne seniorů se 
uskuteční vystoupení harmonikáře 
p. Františka Nekvapila: 19. 10. 2009 
od 14.00 hodin

Výzva
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28. října 168, 709 00 Ostrava
tel.: 596 637 003, fax: 596 637 000,

mobil: 603 596 625 
e-mail: ckalb@atlas.cz, www.ckalb.net

PIEŠŤANY
REKONDIČNÍ POBYT

8 dní, polopenze, 7 procedur  4 390 Kč
POBYT PRO DŘÍVE NAROZENÉ

6 dní, polopenze, 5 procedur  2 990 Kč

LUHAČOVICE
8 dní, se snídaní  2 760 Kč

Dále nabízíme: zájezdy LAST MINUTE,
letecké eurovíkendy, pobytové a poznávací zájezdy

do celého světa, lyžařské zájezdy
www.ckalb.net

ZMH 182.indd   7ZMH 182.indd   7 7.10.2009   8:18:507.10.2009   8:18:50



Zpravodaj s povolením MMO vydává Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, pod 
číslem registrace MK ČR E 12770. Telefon 599 459 102-107, odpovědná redaktorka: Bc. Gabriela Zeisberger, e-mail: zeisberger@marianskehory.cz, 
www.marianskehory.cz. Tisk: MORAVAPRESS, s. r. o., Novinářská 3, Ostrava-Mariánské Hory. Distribuce – Česká pošta, s. p.

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.

KLASICKÁ PEDIKÚRA
V RELAXAČNÍM KŘESLE

(WHIRPOOL - MASÁŽ)
Mobil: 603 876 642, tel.: 596 617 585

Provoz 9.00 - 18.00 hod.
Turbosolárium, min. 8 Kč,

nové trubice.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba,
před restaurací Zátiší) telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka,
obraťte se na nás.

Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí s úmrtím
i pohřbem kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR.

Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

Dp danex – plast
PRODEJ MATERIÁLŮ

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

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 

CENTRUM       HVĚZDIČKA
pro rodinu jednička

NEKUŘÁCKÁ KAVÁRNA s čítárnou k relaxaci
a KAVÁRNA s HERNIČKOU pro rodiny s dětmi

OSLAVY, NAROZENINY, AKCE pro děti
Škola numerologie, sebepoznání, rodinné konstelace

Kurzy: břišní tanec, jóga i cvičení pro děti
Poradna pro zdraví, osobní rozvoj a sebepoznání

Adresa: Gen. Janka 1157/ 3, naproti Lidlu v sídlišti
objednávky a informace tel. 733 109 850, Laura Ježová

www.centrum-hvezdicka.webnode.cz

Kosmetický salón S Y D A
KOSMETIKA

Kosmetický laser: léčba hyperpigmentace, léčba akné, cévky, opar, lupen-
ka, ekzém, koutky, rozacela, omlazování pokožky, úprava obočí a barvení 
řas, masáž, čištění, masky a odborná konzultace

MASÁŽE
klasická, sportovní, čokoládová, medová, detoxikace, baňkování, aroma-
terapie, lávové kameny, lymfodrenážní kalhoty

MILUŠE OTRUBOVÁ, tel.: 605 85 66 40
Gen. Janka 1157/3a, Ostrava-Mariánské Hory

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

VOLEJTE PROSÍM TEL. 605 579 503

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

Tel: 774 253 094
www.nian.cz

www.profi -pedikura.cz

AKCE:
PEDIKÚRA - MANIKÚRA 
včetně nehtové modeláže 

8 800,- Kč

REKVALIFIKAČNÍ KURZ MANIKÚRA
včetně nehtové modeláže 2. 10. 2009

REKVALIFIKAČNÍ KURZ PEDIKÚRA
včetně nehtové modeláže 9. 10. 2009

REKVALIFIKAČNÍ KURZ
MANIKÚRA, PEDIKÚRA

včetně nehtové modeláže 2. 10. 2009

REKVALIFIKAČNÍ KURZY
akreditováno MŠMT ČR
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