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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Obecně závazná vyhláška č.2/2009
ÿ Volby do Evropského parlamentu
ÿ Nájemníci se ptají

Uzávěrka dalšího čísla: 25. května 2009

Citát měsíce:
UMĚT PROMLUVIT NENÍ O NIC VĚTŠÍ CTNOST NEŽ 
UMĚT PŘESTAT.
 Lucius Annaeus Seneca

Lidé ve znamení Blíženců 
jsou neodolatelní a zároveň 
nepředvídatelní. Velmi často mění 
zvyky, způsoby i nálady. Jsou 
tak rychlí, že předeženou druhé 
a někdy i sami sebe. Mohou dělat 
dvě věci najednou a s menším 
úsilím, než potřebuje většina 
z nás.

Díky výborné výřečnosti jed-
noduše navazují vztahy s opačným 
pohlavím. Jsou společenští a re-
prezentativní osobnosti, které 
svým vrozeným šarmem a elá-
nem dovedou ostatní nadchnout 
a ovlivnit. Ve vztahu jsou tole-
rantní, protože oni sami potřebují 
spoustu volnosti.

K citlivým místům patří zej-
ména nervová soustava. Při pra-
covním vytížení by měli dodržovat 
pravidelné přestávky a relaxace.

Rozhodování o budoucí pro-
fesi jim trvá déle než jiným. 
U Blíženců však žádná zkušenost 
nepřijde nazmar. Unavuje je mo-
notónní práce, jsou přístupní 
všem novinkám, které se objeví. 
Rychle rozpoznají jejich výhody 
a dokážou je aplikovat v praxi. 
Narážejí však velmi často na nepo-

chopení konzervativních kolegů. 
Do vínku jim bylo dáno bleskové 
soustředění, které jim zaručuje 
kvalitní výsledky. Navíc nemají 
v povaze okázale zdůrazňovat ná-
mahu, kterou na práci vynaložili. 
Mohou být úspěšnými obchod-
níky, pracovníky v reklamě, herci 
a zpravodajové. Jejich snadnost 
vyjadřování je často předurčuje 
pro politickou dráhu.

Ke slavným osobnostem tohoto 
znamení patří: Jiří Voskovec, Clint 
Eastwood, John F. Kennedy, Libu-
še Šafránková, Helena Růžičková 
a Marilyn Monroe.

Dnes:
Ve znamení Blíženců

21. 5. – 21. 6.

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.

Kresba: Jindřich Oleš

NESAMOSTATNOST – SAMOSTATNOST
Tak nám vrátili hospodaření... 

dobrá zpráva. Marně uvažuji, co 
napsat a nenaštvat… Poděkovat, 
postěžovat si? Asi oboje.

Mé hluboké a upřímné podě-
kování patří především pracov-
níkům naší radnice a převážné 
většině pracovníků magistrátu, 
kteří trpělivě a ochotně vysvětlo-
vali těm „našim“, jak mají zpra-
covat materiály do rady města, 
aby byly v pořádku – tedy dle 
jejich vzoru. Ano, je možné, dří-
ve jsme to dělali „po našem“, teď 
už to umíme „po jejich“.

...možná zlehčuji, ale plno 
nedostatků, které nám byly dříve 
vytýkány, bylo spíše formálního 
charakteru. Vážná pochybení 
byla v průběhu 1,5 roční kurately 
odstraněna, byla přijata náprav-
ná opatření a nastaven vnitřní 
kontrolní systém. Nadále se pak 
prý město bude chovat k obvodu 
standardně. To jsem ráda.

A postěžovat si? Možná radě-
ji ne, co kdyby se zase našly 
nějaké další skryté vady a byla 
nám kompetence se samostatně 

rozhodovat opět odňata? Takže 
raději mlčím.

Mlčím a děkuji. Vždy, když 
jsem nemlčela, vymstilo se mi 
to... Ale myslet si mohu svoje, 
ne?...

Ale něco tu skřípe... Někde se 
mi tady teď vytrácí moje heslo: 
„Říkám, co si myslím a za tím 
si stojím.“ ... Hm nelíbí se mi 

to, nezradím samu sebe... Tvr-
dila jsem a budu tvrdit nadále: 
odebrání hospodaření byl akt 
politické zvůle, pomsta za to, že 
jsem se vrátila na radnici. 

Dovolte trošku odlehčit a na 
příkladu právě prožité „kurate-
ly“ vám osvětlit můj postoj jako 
senátorky k Lisabonské smlouvě. 
Nevím, kolik z vás má povědomí 
o tom, co znamená ji schválit. Je 
to prakticky odevzdání zodpo-
vědnosti o svém rozhodování 
do rukou „chytřejších“, větších, 
mocnějších, prostě ztráta suvere-
nity. A TO NECHCI – z tohoto 
důvodu (byť souhlasím s usku-
pením EU) jsem hlasovala pro-
ti Lisabonské smlouvě. Věřte, 
zažila jsem si to „v malém“ na 
vlastní kůži.

P. S. Poslední externí audit 
neshledal v našem hospodaře-
ní ŽÁDNÉ vady a pochybení. 
HURÁ. Už zase můžeme naplno 
pracovat a být zodpovědní za svá 
rozhodnutí.

Zdraví a do práce se těší 
Ing. arch. Liana Janáčková

Ve Zpravodaji č. 178 jsme uveřejnili článek, ve 
kterém vás radnice prosí a žádá o spolupráci při 
zbavování se objemného odpadu. Zveřejnili jsme 
i bezplatnou linku, na kterou se někteří z vás nemo-
hou dovolat. Tímto upřesňujeme, že bezplatné lin-
ky mají určitý provoz, tzn. že nejsou k dispozici 
celodenně. Sama jsem linky vyzkoušela a dle slov 
pracovnice call centra to funguje tak, že pokud je 
nějaká linka obsazena, hovor se předisponuje na dal-
ší bezplatnou linku, tudíž není možno, že by občané 
nebyli obslouženi. Jsme rádi, že těchto služeb chcete 
využít, a proto přinášíme podrobnější přehled bez-
platných linek včetně provozní doby:

Informace o komplexním systému nakládání 
s odpady: 800 020 020, pondělí-pátek 7.00 - 18.00 
hodin, v sobotu 8.00 - 12.00 hodin.

Informace o svozu odpadu a rozmístění kontej-
nerů na tříděný odpad: 800 178 532, pondělí-pátek 
6.00 - 14.00 hodin.

Objednávky odvozu objemného odpadu z domác-
ností, informace o sběrných dvorech a výkupnách 

papíru: 800 100 699, provozní doba 6.00 - 14.00 
hodin.

Děkujeme vám za váš zájem. Možná již brzy bude 
okolí domů vypadat jinak, než na přiloženém fotu, 
které jsem pořídila počátkem dubna tohoto roku na 
sídlišti Fifejdy I.  (GZ)

Bezplatná linka OZO

V poslední době často odpo-
vídáme na dotazy nájemníků 
ohledně možného přechodu na 
jiného dodavatele plynu, elek-
třiny aj. V době ekonomické 
krize se snaží všichni ušetřit. 
Zásluhou deregulace trhu s elek-
třinou, plynem a telekomunika-
cemi má dnes každý možnost 
přejít od stávajících dodavatelů 
(ČEZ, a.s., RWE, Telefonica O2, 
Severomoravská plynárenská, 
a.s….) k novým alternativním 
dodavatelům a obchodníkům. 
Jelikož často na bytovém oddě-
lení řešíme stížnosti občanů, 
kteří s novými službami nejsou 
spokojeni, chceme apelovat 
tímto na občany: důkladně si 
přečtěte smlouvy dříve, než je 
podepíšete. Na první pohled se 
může zdát, že nic výhodnějšího 
neexistuje, ale i tak se držte hes-

la „dvakrát měř a jednou řež“. 
Ve smluvních podmínkách se 
zaměřte na obchodní a smluvní 
ustanovení: výpovědní lhůty, 
aktivační poplatky za uzavření 
smlouvy, deaktivační poplatky 
za ukončení služby, dostupnost 
kanceláře obchodníka, za jakých 
podmínek platí a za jakých 
neplatí nabízený výhodný tarif 
apod. Dále doporučujeme si 
zjistit podmínky u stávajících 
dodavatelů služeb, a to kdy 
a jak se můžete eventuálně vrátit 
k původnímu dodavateli v pří-
padě, že s novým nebudete spo-
kojeni (někteří dodavatelé mají 
vnitřní předpis, že zákazník se 
může vrátit k původní smlouvě 
nejdříve po půl roce od svého 
odchodu).

Ing. Lukáš Lesňák,
vedoucí bytového oddělení

Nájemníci se ptají…

V souvislosti s vrácením 
hospodaření městskému obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky se 
objevila v Mladé frontě Dnes 
dne 30. dubna 2009 věta: ... O tu 
(samostatnost – pozn. red.) obvod 

přišel před rokem a půl – poté, 
co se Janáčková vrátila do funk-
ce starostky, když se jí podařilo 

sesadit Radomíra Michniaka 
(ODS), který vyhrál volby...

Upozorňujeme, že věta je 
nepravdivá, Komunální volby 
v roce 2006 vyhrála Ing. arch.
Liana Janáčková. (red)

V novinách vyšlo
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JAK MÁ OBEC POSTUPOVAT – 2. část
Odstavení vraku – přestupky

Osoba zanechávající vrak na pozemní komunika-
ci se dopouští přestupku proti veřejnému pořádku 
spáchaného formou neoprávněného záboru veřejné-
ho prostranství /§ 47 odst. 1 písm.g  zákona o pře-
stupcích/. Neoprávněnost bude vyplývat například 
z odstavení vozu na chodníku. Šíře pojato bude neo-
právněnost vyplývat už z pouhého neoprávněného 
užívání cizí věci (nemovitosti), tj. z užívání cizí věci 
bez souhlasu, smlouvy, zákonného věcného břeme-
na, zákonem určené podmínky užívání.

Odstavením vozidla na pozemní komunikaci se 
pachatel zároveň vždy dopouští i přestupku /podle 
§ 42a odst.1 písm. h) zákona o pozemních komuni-
kacích/ spáchaného činností na místní komunikaci, 
která je /podle § 19 odst. 2 písm. a) až g) zákona 
o pozemních komunikacích/ zakázaná, tzn. včetně 
odstavení vraku. Za přestupek lze uložit sankci až do 
výše 300 tisíc Kč /§42 a odst.7 písm.b)/.

Společné řízení o obou přestupcích spáchaných 
tímtéž skutkem  (odstavení vozidla) lze opět akcepto-
vat pouze tehdy, když bylo ohroženo nebo porušeno 
řádné obecné užívání pozemní komunikace i narušen 
veřejný pořádek. Zejména v rámci řízení o přestupku 
neoprávněného záboru veřejného prostranství podle 
zákona o přestupcích lze rozhodnout o uložení sank-
ce propadnutí věci /auta/ náležející pachateli záboru 
/§ 11 odst. 1 písm. d) a § 15 zákona o přestupcích/, 
neboť auto bylo ke spáchání přestupku (neoprávněné-
ho záboru) použito  /§ 15 odst. 1 písm. a)/. Majitelem 

vraku by se pak stal stát (15 odst.3). Pokuta uložená 
v prvně zmíněném případě je příjmem obce (13 odst. 
3 zákona o přestupcích) a pokuta uložena na základě 
zákona o pozemních komunikacích je opět příjmem 
obce /§ 43 odst. 4, § 40 odst. 5 písm. b) a § 43 odst. 
6 zákona o pozemních komunikacích/.

Odstavení vraku – správní delikt
Pokud byl vrak na místní komunikaci zanechán 

z popudu právnické osoby nebo fyzické osoby při 
výkonu podnikání, jde o správní delikt podle § 42 
odst. 1 písm. h) zákona o pozemních komunikacích 
(provádění činnosti na místní komunikaci, která je 
podle § 19 odst. 2 písm. a) až g) zákona o pozemních 
komunikacích zakázána), za který  lze uložit pokutu 
rovněž do výše 300 tisíc Kč. Uložená pokuta je zase 
příjmem obce.

U správních deliktů opět připadá v úvahu i souběž-
ný postih konkrétní fyzické osoby za přestupek, 
pokud dala k odstavení vozidla pokyn (§ 6 zákona 
o přestupcích). Stranou už ponechám výčet pře-
stupků a správních deliktů spáchaných případným 
porušením dalších povinností, které by eventuálně 
připadaly v úvahu, například neoznačením vozidla 
SPZ apod. 

Příště si vážení čtenáři vysvětlíme pojmy „Samo-
statná působnost“ a „Přenesená působnost“, která je 
svěřená obcím. 

 RSDr. Jiří Boháč, místostarosta MHaH

Na ulici Varšavské (místní 
komunikace III. třídy) probíhá 
rekonstrukce, jejíž investorem 
je Magistrát města Ostravy. Ve 
vzájemné spolupráci s vlastníky 
inženýrských sítí RWE DS Ostra-
va a OVAK, a.s. provedl magistrát 
výběrová řízení na  fi rmy prová-
dějící jednotlivé stavby.

Dne 27. 10. 2008 byly zahájeny 
práce na rekonstrukci plynovodu 
v úseku od ul. 28. října až po ul. 
Žákovskou. Tato akce byla ukon-
čena 2. 11. 2008. Stavbu pro RWE 
DS Ostrava prováděla společ-
nost SKATYL, spol. s r.o., která 
dotčené povrchy uvedla do stavu 
schůdnosti a sjízdnosti s ohledem 

na klimatické podmínky a zimním 
období.  

Na tuto akci navázala stavba 
„Rekonstrukce vodovodu a kanali-
zace ulice Varšavská, k.ú. Zábřeh-
Hulváky, obec Ostrava. Byla 
zahájena od 1. 12. 2008.  Tato 
stavba na ul. Varšavská probíhá 
v úsecích od ul. 28. října po ul. 
Žákovskou a od ul. Žákovské po 
ul. Sukova. Stavba je prováděna 
po etapách. Akci pro OVAK, a.s. 
realizuje fi rma VOSTAV MORA-
VA s.r.o.  Celá stavba, včetně 
rekonstrukce povrchu komuni-
kace by měla být ukončena 1. 6. 
2009. 
Gabriela Veselá, odbor VVHaZ,
úsek místního hospodářství

Co se děje na Varšavské

Na posledním zasedání Zastupi-
telstva města Ostravy byla schvále-
na obecně závazná vyhláška, která 
omezuje v Ostravě konzumaci alko-
holu na veřejnosti. Součástí vyhláš-
ky je příloha, ve které jsou jasně 
vymezena prostranství a lokality, 
kde je požívání alkoholických nápo-
jů na veřejnosti zakázáno. Vyhláška 
nabyla účinnosti dnem 15. 4. 2009. 

Pro občany, kteří museli toto 
jednání téměř denně ve svém okolí 
trpět tak schválení vyhlášky zajisté 
vítají. Pro městskou policii to zna-
mená především oporu v zákoně, na 
základě které jsou strážníci oprávně-
ni takové jednání řešit. Do současné 
doby totiž nebylo pití na veřejnosti 
nijak zakázáno ani omezeno. 

Konzumace alkoholu s sebou při-
náší i další problematiku, kterou je 
znečišťování veřejného prostranství, 
pohazování odpadků, vykonávání 
osobní potřeby před kolemjdoucí-
mi třeba i na fasády domů, hrubé 
a hlučné chování popíjejících osob 
a řadu dalších. Zde však měst-

ská policie naráží mnohdy na stav 
důkazní nouze, vzhledem k tomu, 
že se dotyční popíjející před hlídkou 
většinou chovají slušně a samotní 
oznamovatelé či svědci mnohdy 
nechtějí s městskou policií nadále 
spolupracovat. 

Nyní se strážníci budou v rám-
ci výkonu služby zaměřovat i na 
dodržování této vyhlášky. Z počátku 
budou přistupovat k celé věci citli-
věji. Nicméně touto právní normou 
získávají oporu v zákoně, která jim 
umožní minimalizovat tento nešvar, 
je v určitých oblastech poměrně roz-
šířený a znepříjemňuje život všem 
slušným občanům.

Porušení povinností stanovených 
touto obecně závaznou vyhláškou 
se postihuje dle zákona č. 200/1990 
Sb., o přestupcích. Na místě může 
strážník provinilci uložit pokutu do 
výše 1000 Kč, ve správním řízení 
lze za tento přestupek uložit pokutu 
do 30 000 Kč. 

Vladimíra Kejdová,
Městská policie Ostrava 

Ostrava omezila pití
alkoholu na veřejnosti

1. Fifejdy I – oblast ohraničená ulicemi Novinářská, Korunní, Přemyslovců, Novoveská
2.  areál koupaliště Hulváky a lesopark Benátky – oblast ohraničená ulicemi Sokola Tůmy, 

28. října, U Koupaliště, Plzeňská, východní hranice obvodu a Novoveská
3. osada Bedřiška – ulice Bedřišská, Jasinkova, Chaloupeckého, Kordova a Venkovní
4. oblast ohraničená ulicemi Korunní, 28. října, Přemyslovců
5.  oblast ohraničená ulicemi Novoveská, Pašerových, Františky Stránecké, Oběžná, včetně 

parkoviště před obchodním domem Kaufl and a Sconto
6. oblast ohraničená ulicemi Přemyslovců, 28. října, Sokola Tůmy, Novoveská
7. oblast ohraničená ulicemi 28. října, Výstavní, jižní hranice obvodu, 1. máje
8.  oblast ohraničená ulicemi Jahnova, Železná, L. Ševčíka, Blodkova, Gollova, Sukova, 

Varšavská, U Koupaliště, 28. října
9. oblast ohraničená ulicemi 1. máje, Železárenská, Jahnova, 28. října
 (red)

Výňatek z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009
o zákazu konzumace alkoholických nápojů

na veřejném prostranství
Předmětem této vyhlášky je vymezit veřejná prostranství, na kterých je 

zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. Zákaz se nevztahuje na 31. 12. 
a 1. 1. každého roku a v době, ve které na konkrétním veřejném prostranství 
probíhá příležitostný prodej alkoholických nápojů při slavnostech, tradič-
ních akcích, příležitostných trzích a jim podobných akcích.

Příloha č. 1 vymezuje přesná veřejná prostranství, na kterých zákaz kon-
zumace alkoholu platí. V Mariánských Horách a Hulvákách se jedná o celé 
území, které je rozčleněno na 9 oblastí:

Co na schválení Obecně závazné vyhlášky č. 2/2009
říkáte Vy, paní starostko?

„Říkám ANO, konečně jsme to 
dokázali. Už nebudou opilci vyse-
dávat v parku, nebudou obtěžovat 
jiné občany svým nevhodným 
chováním. A stane-li se a budou-
li městskou policií přistiženi, 
budou za to aspoň pokutováni. 
Zákaz konzumace alkoholu na 
veřejném prostranství v obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky není 
poprvé. V době, kdy obvody měly 
pravomoci vydávat své vyhlášky, 
platila od 14. dubna 1993 Vyhláš-
ka č. 9/1993, kterou se omezoval 

prodej a podávání alkoholických 
nápojů na území MHaH hlavně 
v oblasti tržišť a stánkového pro-
deje. V roce 1998 z důvodu změny 
Statutu přešla pravomoc vydávání 
vyhlášek přímo na město, které 
bohužel nepříjemnosti s pitím 
alkoholu na veřejném prostranství 
neřešilo. Díky tlaku starostů všech 
městských obvodů se skoro přes-
ně po 16 letech vracíme k řešení. 
Osobně jsem iniciovala, aby zákaz 
požívání alkoholu platil v celém 
obvodu Mariánské Hory a Hulvá-

ky, vyjma restauračních zahrádek 
a soukromých objektů. Obvod je 
rozdělen do několika částí, aby 
rada mohla poskytnout výjimky 
při kulturních či společenských 
akcích, kdy zákaz v dané oblasti 
platit nebude. Je velmi pozitivní, 
že období, ve kterém jsme stíž-
nosti na opilce neměli jak řešit, je 
za námi. Doufám, že naši okrskáři 
budou důslední a v Mariánských 
Horách a Hulvákách bude těmto 
negativním jevům konec.“

 (GZ)
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Dennodenně se 
setkáváme s pro-
blémy, kterými se 

buď musíme nebo chceme zabývat. 
Jde o to, jak, kde a jak dlouho je 
řešíme - řešit případy se správným 
postupem a na správném místě zna-
mená řešit je pružně. Ráda bych vám 
čtenářům byla nápomocna. Díky pu-
blikaci, která se mi dostala do rukou, 
se může Zpravodaj stát dobrým po-
mocníkem a rádcem v každodenním 
životě, přispět k většímu zájmu ob-
čanů o dění kolem sebe. Tohoto po-
mocníka vydalo občanské sdružení 
Vita, se jejich svolením mohu uve-
řejnit informace, které vám odpoví 
na otázku: co dělat, když… V tomto 
vydání Zpravodaje se budeme věno-
vat tématu: VODA.

Voda je pro život nezbytná. Zdro-
jů kvalitní pitné vody na celém světě 
rychle ubývá. Pro zajímavost: prů-
měrný Čech spotřebuje denně 110 li-
trů vody, Ostravan 115 litrů, největší 
množství pitné vody používáme na 
koupání a splachování.

Vodní hospodářství upravuje 
zákon č.254/2001 Sb., o vodách 
(Vodní zákon), ve znění pozdějších 
předpisů (např. zákon č. 76/2002 
Sb., č. 320/2002 Sb. a dále nařízení 
vlády č. 61/2003 o ukazatelích a hod-
notách přípustného znečistění povr-
chových a odpadních vod). Kritéria 
pro pitnou vodu stanovuje vyhláška 
č. 376/2000 Sb., vycházející ze 
zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 
veřejného zdraví.

Zjistili jste neobvyklé znečištění 
vody v řece, přehradě apod.?

Volejte Vodohospodářský dis-
pečink Povodí Odry. Dále je třeba 
tuto skutečnost ohlásit na Českou in-
spekci životního prostředí, oddělení 
ochrany vod a půdy a na Magistrát 

města Ostravy, odbor ochrany vod 
a půdy. Pokud chcete odebrat vzorek 
vody, zavolejte na Zdravotní ústav 
se sídlem v Ostravě, který zabezpe-
čí kvalifi kovaný odběr vody a její 
analýzu.

Vidíte někoho při umývání au-
tomobilu?

Auta je možné umývat pouze na 
určených místech (myčky,…). Po-
kud vidíte umývat auto na veřejných 
prostranstvích, ulicích, volejte měst-
skou policii. V každém případě si 
zapište SPZ, barvu a typ vozidla, da-
tum a hodinu. Tuto skutečnost ohlas-
te na příslušný ÚMOb (řeší vozidla 
fyzických osob) a Magistrát města 
Ostravy – odbor ochrany vod a půdy 
(v případě, že se jedná o právnickou 
osobu).

Uniká voda z prasklého potru-
bí?

Volejte Ostravské vodárny a ka-
nalizace, a.s. (tel. 597 475 111)

Kde zjistíte tvrdost vody z vaše-
ho vodovodu?

Můžete volat na Ostravské vodár-
ny a kanalizace. Aktuální informace 
najdete také na jejich webových 
stránkách.

Je voda z ostravských studánek 
pitná?

Studánky na území města nejsou 
určeny jako zdroje pitné vody a kva-
litu vody v nich nikdo negarantuje. 
Pokud ji používáte, doporučujeme ji 
vždy předem převařit. Ale i převaře-
ní není vždy dostatečné. Pro zjištění, 
zda je voda pitná, doporučujeme za-
bezpečit rozbor pitné vody v potřeb-
ném rozsahu v akreditované labora-
toři, např. ve Zdravotním ústavu.

Zdroj: Vita – občanské
sdružení, www.vitaova.cz 
Vybrala: Gabriela Zeisberger

Co dělat, když…

Důležité kontakty – VODA
Česká inspekce životního prostředí – oddělení ochrany vod a půdy
 595 134 111 www.cizp.cz
Magistrát města Ostravy, ochrana vod a půdy
 599 445 512 (sekretariát) www.ostrava.cz
Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, s.p. 596 612 222 www.pod.cz
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 596 200 111 www.zuova.cz
Ostravské vodárny a kanalizace, a.s. 597 475 111 www.ovak.cz
Krajská hygienická stanice 595 138 111 www.khsova.cz
Povodí Odry, s.p. Ostrava 596 657 111 www.pod.cz

Volby do Evropského parlamentu se 
budou na území České republiky konat 
5. a 6. června 2009. Dne 5. června 2009 
(pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 
22.00 hodin a dne 6. června 2009 (sobo-
ta) se bude hlasovat od 8.00 hodin 14.00 
hodin. Sčítání hlasovacích lístků začne 
v celé EU v neděli 7. 6. 2009 ve 22.00 
hodin. 

Podmínky, za jakých má občan České 
republiky právo hlasovat ve volbách do 
Evropského parlamentu ve správním 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky:
l má na území městského obvodu trva-

lý pobyt
l nejpozději druhý den voleb dosáhl 

18 let
l nenastala u něj překážka ve výko-

nu volebního práva (zákonem stanovené 
omezení svobody z důvodu ochrany zdra-
ví lidu nebo zbavení způsobilosti k práv-
ním úkonům)
l je zapsán v seznamu voličů pro volby 

do EP, který vede úřad městského obvodu 
(volič si může svůj zápis v seznamu vo-
ličů ověřit na úřadě v úřední dny u paní 
Havlíkové)

Podmínky, za jakých má právo hla-
sovat občan jiného státu EU ve volbách 
do Evropského parlamentu v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky:
l nejpozději druhý den voleb dosáhl 

18 let a je po dobu nejméně 45 dnů veden 
v evidenci obyvatel (tj. nejméně od 22. 
dubna 2009); občan jiného členského státu 
EU je veden v evidenci obyvatel, pokud 
má potvrzení o přechodném pobytu nebo 
povolení k trvalému pobytu na území ČR
l nenastala u něj překážka ve výkonu 

volebního práva (stejné překážky jako 
u občana ČR)
l je zapsán v seznamu voličů pro volby 

do EP na základě osobní žádosti o zapsá-
ní, kterou musel podat na úřadě nejpozději 
26. 4. 2009

Volič, který se přestěhuje po 26. dub-
nu 2009, tzn., že u něj dojde ke změně 
trvalého pobytu, zůstává zapsán v sezna-
mu voličů pro volby do EP v místě svého 
předešlého trvalého pobytu a může zde 
volit nebo chce-li volit v místě, kde se pře-
stěhoval, musí požádat u obecního úřadu, 
kde je dosud veden v seznamu, o voličský 
průkaz. 

Za jakých podmínek si může volič 
opatřit voličský průkaz:

Voličský průkaz vydává úřad městské-
ho obvodu (paní Havlíková, kancelář č. 3 - 
ohlašovna) voliči, který je zapsán v sezna-
mu voličů pro volby do EP a nebude moci 
nebo nehodlá volit ve volebním okrsku, 
pro který je tento seznam veden.

1. Žádost o vydání voličského průka-
zu do 21. 5. 2009 do 16.00 hodin

- vždy písemně (může sepsat i na úřadě)
- doručit osobně (podpis před úřední-

kem, který ověří totožnost a učiní 
záznam)

- doručit poštou, doručení jinou osobou 
(podpis žadatele musí být úředně ověřen)

2. Vydávání voličských průkazů
od 21. 5. 2009 do 3. 6. 2009 do 16.00 

hodin
- úřad předá osobně voliči oproti pod-

pisu
- nebo osobě, která se prokáže plnou 

mocí s ověřeným podpisem voliče
- zašle poštou
S voličským průkazem může volič hla-

sovat v jakékoli volební místnosti na úze-
mí ČR. Na voličský průkaz není možné 
hlasovat v zahraničí.

Kde lze ve volbách do Evropského 
parlamentu na území městského obvo-
du hlasovat:

Starostka zveřejní způsobem v mís-
tě obvyklým nejpozději do 21. 5. 2009 
oznámení o době a místě konání voleb ve 
volebních okrscích městského obvodu. 
Informace bude uvedena rovněž na doru-
čovacích obálkách s hlasovacími lístky. 
Voliči budou volit ve stejných volebních 
okrscích (volebních místnostech) jako 
v minulých krajských volbách.

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, úřad měst-
ského obvodu a ve dnech voleb okrsko-
vou volební komisi, o možnost hlasovat 
mimo volební místnost (přenosná volební 
schránka).

Bližší informace o volbách do Evrop-
skéjo parlamentu je možné získat na 
internetových stránkách ministerstva vni-
tra – www.mv.cz nebo přímo na Úřadu 
městského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky – odbor organizační a vnitřní věcí u 
paní Langerové kancelář č. 37 nebo u Ing. 
Zahradníka kancelář č. 22.

Ing. Rudolf Zahradník,
odbor organizační a vnitřních věcí

Volby do Evropského parlamentu  5. - 6. června 2009

Dne 23. dubna 2009 se 
uskutečnila beseda na téma 
„Bezpečnost seniorů“ v Domově 
s pečovatelskou službou na ulici 
Šimáčkové, kterou organizovala 
Městská policie v součinnosti se 
zaměstnanci Úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 
Jednalo se o aktivní besedu, 
na které policistky ze skupiny 

prevence a propagace Městské 
policie Ostrava paní Margareta 
Nosková a paní Martina Haroko-
vá nejdříve probraly situace, 
se kterými se senioři na DPS 
setkávají nejčastěji. Mnoho „pastí“ 
na seniory ukázaly na fi lmové 
produkci, kterou natočili samotní 
senioři se svými skutečnými 
příběhy. Vynalézavost zlodějů 

Senioři besedují

nemá mezí, jsou neuvěřitelně 
obratní a umí se vetřít do přízně 
člověka. Příslušnice MP vysvětlily 
také úlohu stacionárního centra 
prevence, užitek návštěvy přímo 
v centru založený na dostupnosti 
informací a probrání problému bez 
časové tísně – okrskář nemá vždy 
možnost s občany probrat veškeré 
detaily daného problému přímo na 
ulici. Část debaty byla věnována 
domácímu násilí a lhostejnosti, 
která brání pomoci těm, kteří trpí. 

O užitečnosti těchto besed nelze 
polemizovat. Za tyto aktivity patří 
velké poděkování výše uvedeným 
policistkám, které toto téma měly 
opravdu velmi pěkně zpracováno. 
Osobně mne zamrzelo, že účast 
seniorů neodpovídala problémům, 
které neustále pracovníci policie 
řeší. Možná je toto téma ze stran 
seniorů podceňováno tím, že jim 
samotným se přece nic takového 
nemůže stát. Omyl, může. A je 
možnost se bránit. Moje babička 
vždycky říkala: kdo je připraven, 
není překvapen. 

 Gabriela Zeisberger
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V týdnu od 30. března do 3. dubna 2009 se na naší škole konal projekt 
BAREVNÉ JARO. 

Hned první den se začal třídit ve všech třídách odpad. Příčinou všeho bylo 
to, že se na naší škole udělal průzkum, jak a v které třídě se jaké suroviny 
třídí. Odpad byl rozdělen na: sklo, papír, plasty a nebezpečný odpad, do kte-
rého se házely především baterie. Téhož dne se také rozjížděly přípravy na 
výzdobu všech tříd. Prvního dne jsme také všichni přišli oblečeni v jarních 
barvách a každý žák si měl vyrobit svůj vlastní kolíček v jarních motivech.

Druhého dne se v naší tělocvičně konala jízda zručnosti, kde se žáci 
připravovali na dopravní soutěž. Z každé třídy soutěžila jedna dívka a jeden 
chlapec. Ještě toho dne se dělaly dopravní testy a testy první pomoci. 

Třetího dne se 4. a 5. třídy utkaly proti sobě v turnaji ve vybíjené. 
Čtvrtým dnem se konal turnaj ve fl orbalu 7. tříd a samozřejmě turnaj ve 

vybíjené 6. tříd. Tohoto dne se uskutečnil také turnaj v basketballu a vo-
lejbalu, byl to prostě sportovní den. 

Pátého dne jsme si představovali výzdoby všech tříd a těšili se z úspěšného 
a velice příjemného týdne. Nakonec si učitele vymysleli krásné překvapení 
a přichystali výsledky, 
které jsme nečekali. 
Všechny fotky si opět 
můžete prohlédnout na 
naší školní fotogalerii 
na známých interneto-
vých stránkách www.
zsgenjanka.cz, celý 
týden je zde podrobně 
zdokumentován. 

Velice originální byl
po celý týden i jídel-
níček, kterým se v pro-
jektu prezentovala naše 
školní jídelna. Posuďte 
sami:

PONDĚLÍ 
POLÉVKA: Z jarní zeleniny
OBĚD: Kuřecí batůžek s překvapením (kuřecí maso se zelím), Dešťové 

kapky (dušená rýže), Salát z červeného proutí s ocásky
ÚTERÝ
POLÉVKA: Ze zlaté rybky s chlebovými očky
OBĚD: Zelená travička se žlutými kuřátky (dušený špenát, vařené vej-

ce), Bramborové kopečky, čaj, ovoce
STŘEDA
POLÉVKA: Houbová s malými žampiónky a mušličkami
OBĚD: Vepřový plátek s čínskou omáčkou a s obřími pampeliškami 

(bramborový knedlík)
ČTVRTEK
POLÉVKA: Kedlubnová s bramborem
OBĚD: Žížalky v rajčatové koupeli (Boloňské špagety) 
PÁTEK 
POLÉVKA: Z malých čoček s kapáním 
OBĚD: Ptačí hnízdečka (mleté maso), Bramborová řeka, Salát zele-

ninkový od Myšky Nezbedy, čaj s citronem 
autorky textu: LENKA ŠAROCHOVÁ, LINDA SMEJKALOVÁ,
VERONIKA PULCHARTOVÁ, žákyně 7.B, ZŠ Gen. Janka 
Autorka fota: Lucie Gryczová, žákyně 7.A, ZŠ Gen Janka 

Taneční vystoupení pro rodiče
Letošní školní rok byl v družině otevřen nový zájmový kroužek – „Orien-

tální tanečky“ pro malé slečny od první do čtvrté třídy. Tanečnice celý rok 
pilně cvičily, tančily a pořizovaly si krásné kostýmy, které jsme se rozhodly 
nenechat jen tak ležet ve skříni. Ve dnech 27.3. a 30. 3. 2009 jsme pozvaly 
rodiče, prarodiče a kamarády na malou taneční ukázku. Napětí a nervozi-
ta čišela z dětí po celý den. V 16.00 přišli zvědaví diváci. Malé slečny se 
opravdu snažily. Byly krásně učesané a upravené a zatančily jak nejlépe 
uměly. Odměnou za krásný zážitek byl obrovský potlesk všech přítomných 
fanoušků. Vytvořili dětem krásné zázemí a příjemnou atmosféru.

Velice děkuji za podporu a přízeň rodičů a zároveň děkuji tanečnicím za 
jejich snahu a píli.

 Juliana Menkalová, vychovatelka ŠD, II. odd. ZŠ Gen. Janka

Základní škola Gen. Janka informuje

Budou mateřské školy plně obsazeny?
V městském obvodu Mariánské Hory a Hulváky 

máme 5 mateřských škol.
Zajímala nás situace u všech MŠ po zápise dětí 

pro školní rok 2009/2010, který proběhl ve dnech 
1. a 2. dubna 2009.

Do Alternativní mateřské školy přišli rodiče zap-
sat 25 dětí, přijato mohlo být jen 20, Křesťanská 
mateřská škola přijala po provedeném zápisu 36 
dětí. Mateřská škola na ulici Gen. Janka zapsala 
34 dětí. Do mateřské školy na ulici Matrosovova 

v Hulvákách bylo po zápise přijato 13 dětí a mateřská 
škola na ulici Zelené zapsala 25 dětí a 18 jich ne-
bylo možno přijat z kapacitních důvodů, jelikož byly 
upřednostněny děti z Mariánských Hor a Hulvák.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte do mateřské 
školy vydá ředitelka do 30 dnů ode dne zápisu, 
případný nesouhlas s rozhodnutím ředitelky mohou 
rodiče uplatnit do 15 dnů ode dne rozhodnutí písem-
nou formou.
 Marcela Výmolová,
 odbor Kancelář vedení radnice

 

v posledních číslech Zpravoda-
je se na vás obracíme z různý-
mi otázkami v anketách, Vaše 
odpovědi jsou pro nás důležité 
v dalších rozhodovacích pro-
cesech, které se bezprostředně 
týkají našeho obvodu. Tentokrát 
by nás zajímal názor na možnou 
změnu sídla radnice. Naskytla 
se možnost přestěhovat úřad do 
nově postaveného kancelářského 
objektu soukromého investora, 
který by měl vyrůst na místě pro-
luky na ul. 28. října za Marián-
ským náměstím vpravo, směrem 
na Porubu (naproti SKI Centra 
a vedle CopyTechnik).

Plánuje se zde moderní čtyř-
podlažní budova, která bude 
splňovat všechny standardy pro 
práci úředníků. Pokusíme se 
vám zde předložit plusy i mínusy 
možného přestěhování radnice:

Plusy:
Snadná dostupnost pro obča-

ny
= blízkost zastávky tramvaje 

i autobusu v obou směrech
= docházková vzdálenost 

(centrum obvodu)
= dobrá lokalizace na hlavní 

třídě, lehká orientace
= pro automobilisty – kapa-

citní parkoviště za budovou, pří-
stupné z ul. Oblé.

Jedna kompaktní budova, 
kde by byli přehledně umístě-
ni zaměstnanci všech odborů 
a oddělení, umožňující úzkou 
návaznost spolupracujících 
úředníků, a tím rychlejší vyříze-
ní vašich záležitostí.

Moderní prostředí kancelá-
ří, které bude vyhovovat nejen 
zaměstnancům, ale především 
vám, občanům.

Zabudované IT technologie, 
sítě, klimatizace atd.

Dispozice na „míru“.
Variabilní prostor - sál pro 

zasedání, schůze, příp. obřadní 
síň.

Odpadne nutnost investic do 
tří stávajících objektů radnice 
(rozvody vody, elektřiny, kanali-
zace, parkoviště).

Snížení provozních nákladů 
(jedna budova místo tří energe-
ticky náročných objektů)

Mínusy:
Po propočtech vychází roční 

nájemné na cca 6 mil. Kč, které 

by byly hrazeny z nájmu neby-
tových prostor (v současnosti 
máme k dispozici 3,5 mil. Kč + 
2,5 mil. Kč z pronájmu součas-
ných objektů radnice). 

Další informace:
l Zvažujeme i možnost 

odprodeje stávajících budov 
(odhad kolem 20 mil. Kč).
l S žádostí o příspěvek (cca 

2 mil. Kč) na pronájem jsme se 
zatím neofi ciálně obrátili i na 
město Ostravu, ale dosud nemá-
me kompetentní vyjádření.
l Uvažujeme s dobou nájmu 

v první fázi na 15-20 let. Výstav-
ba 2009-2010. 

Myslím si, že tato odvážná 
myšlenka má reálné základy, 
nicméně vás touto cestou žádám 
o vyjádření. Vaše názory nám 
pomáhají se rozhodnout.

Prosím o vyplnění přiloženého 
anketního lístku, který můžete 
odevzdat osobně nebo poštou 
na podatelnu radnice, Přemys-
lovců 63, 709 00 Ostrava. Tento 
anketní lístek je také vyvěšen 
na webových stránkách radnice 
v sekci aktuality. Stačí jen uložit, 
vyplnit a poslat na adresu: zpra-
vodaj@marianskehory.cz, a to 
do konce května 2009.

 Děkuji LJ

Vážení
občané,

A N K E T A
Líbí se mi možná změna sídla radnice     ®ANO     ®NE
Můj názor:

"

"
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Květen 1991: Vychází 1. číslo Zpra-
vodaje Mariánských Hor a Hulvák. 

Květen 1992: V Mariánských Ho-
rách proběhla celostátní soutěž psů 
- záchranářů. 

Květen 1993: Informujeme o dokon-
čené přestavbě vily stavitele Gajovské-
ho v Hulvákách na knihovnu.

Květen 1994: Do Mariánských Hor 
zavítalo 120 starostek na třetí setká-
ní starostek České republiky. Tohoto 
setkání se zúčastnila i prezidentka 
komise volených zástupkyň při Evrop-
ském parlamentu Italka paní Fausta 
Gianni Cecchini spolu s dalšími kolegy-
němi z Francie, Anglie a Polska. 

Květen 1995: Starostka městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky Ing. 
arch. Liana Janáčková občanům před-
kládá v článku Obecní fi nance přehled 
výdajů a příjmů z rozpočtu, např. oprava 
domu na Železné 12, rekonstrukce ul. 
Oborného, výstavba Gerifi tcentrea na 
Novoveské (pro seniory). 

Květen 1996: Zastupitelstvo měst-
ského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky bylo na exkurzi ve Výtopně Ma-
riánských Hor, bývalé elektrárně Jan 
Šverma.

Květen 1997: Místostarosta Ing. Jiří 
Jezerský prostřednictvím Zpravodaje 
probírá téma neplatičů nájmu.Na území 
městského obvodu je 2634 obecních 
bytů a v nich 847 dlužníků. Jednodu-
chým výpočtem bylo zjištěno, že každý 
třetí nájemník je dlužník.

Květen 1998: Radnice v Marián-
ských Horách a Hulvákách staví byty. 
V rámci rekonstrukce Domu s pečova-
telskou službou na ul. Šimáčkově přista-
vuje 28 bytů o velikosti 1+1 a 1+0 pro 
seniory.

Květen 1999: Zpravodaj opakuje zá-
kladní pravidla soužití člověka se psem, 
a to i pohledem k nepejskařům, kteří 
si stěžují na neúklid psích exkremen-
tů. Vše podtrhuje otištěním Vyhlášky 
č.10/91 o úpravě chovu a držení zvířat 
na území města Ostravy.

Květen 2000: Rozebíráme platnou 
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2000, 
kterou se stanoví poplatek za komunál-
ní odpad, vznikající na území města Os-
travy. Dovídáte se také, jak se stanovuje 
počet sběrných nádob přistavených 
k danému domu.

Květen 2001: Představuje se vám 
Mateřská škola na ulici Matrosovova 
v Ostravě-Hulvákách a Mateřská škola 
na ulici Zelené v Ostravě-Mariánských 
Horách.

Květen 2002: Je ukončeno zdlou-
havé jednání o možnostech parkovat 
u pošty v Mariánských Horách. 

Květen 2003: Prezident republiky 
pan Václav Klaus v doprovodu paní 
starostky Ing. arch. Liany Janáčkové 
navštěvuje BorsodChem MCHZ s.r.o. 

Květen 2004: Vstupem ČR do Ev-
ropské unie vzniká občanům ČR právo 
volit své zástupce do zastupitelského 
orgánu EU – Evropského parlamentu. 
Jak, kdy a kde odpovídá Zpravodaj 
č. 130.

Květen 2005: Asociace podpory 
medicíny pořádá ve spolupráci s radnicí 
v Mariánských Horách a Hulvákách akci 
„Cigareta za ovoce“. 

Květen 2006: Radíme občanům, co 
mají dělat po přidělení obecního bytu, 
kde se mají přihlásit či odhlásit.

Květen 2007: Rekonstrukce kanali-
zace ulice Korunní.

Květen 2008: Pracovnice bytového 
oddělení se věnují problematice výtahů 
ve výškových obecních domech.

 (red)

Květen ve Zpravodajích, 
aneb o čem jsme psali…

Vážení občané, s radostí Vám 
sdělujeme, že jsme ukončili re-
konstrukci etapy  roku 2007 
a 2008 v řádném termínu a pod-
le všech závazných parametrů. 
V současné době provádíme jarní 
úklid a osazujeme lavičky ve vni-
trobloku v kruhovém chodníku. 
Magistrát města Ostravy v těchto 
dnech dokončuje ve vnitrobloku  

nové veřejné osvětlení. Těší nás, 
jak si děti hrají na hřištích, na 
lavičkách si lidé užívají jarního 
sluníčka a pohody a jak sídliště 
rozkvétá. Moc nás ovšem mrzí, 
že mezi námi jsou i vandalové, 
kteří si neváží upraveného síd-
liště a ničí, co je napadne. Také 
stále doufáme, že motoristé 

budou dodržovat 20km rychlost 
a nebudou jezdit po nových chod-
nících a ohrožovat ostatní spolu-
bydlící, zvláště na ul. J. Trnky.  

Další pokračování rekonstruk-
ce sídliště „Doliny“ nám zatím 
nebylo Magistrátem města Ostra-
vy schváleno. Je však zpracována 
její předprojektová příprava, hle-

dáme další možnosti a způsoby 
jak pokračovat v rekonstrukci. 

Přejeme Vám pěkné bydlení, 
děkujeme za slovní podporu, zá-
jem a návrhy při řešení některých 
problémů na sídlišti a také oce-
nění, které nám při rekonstrukci 
někteří občané projevovali.

Ing. Marie Svobodová,
odbor VVHaZ

Rozkvétající sídliště Fifejdy I - Vnitroblok a ul. J. Trnky

V roce 1901 zakročila ostravská policie v těchto případech: urážka 
Veličenstva 3, pro rušení veřejného pokoje a pořádku 3, pro veřejné násilí 
17, rušení náboženství 2, násilné smilstvo 2, zločin proti přírodě 2, vražda 2, 
zabití 4, odložení dítěte 2, pro těžké i lehké poškození těla 334, krádež 558, 
pro podvod 64, loupež 3, pro přestupek proti veřejným ústavům 194, pro 
přestupek proti zdravotnictví 74, přestupek proti bezpečnosti života 32, pro 
přestupek proti mravopočestnosti 447, pro přestupek poškozování cizího 
majetku 65, tuláctví 771, žebráctví 241, pro podomní nedovolený obchod 
20, pro porušeni živnosten ského řádu 106, proti rušení nedělního klidu 
30, pro nedovolené nošení zbraně 14, pro rušení železničního řádu 56, pro 
padělání mír a váh 12, pro rušení škol. zákonů 11, noční výtržnost a opilství 
679, pro pře stupek služebního řádu 179, přestupek proti hasičskému řádu 
15, přestupek silniční stráže 522, nedovolené chytání ryb 3, pro chytání 
ptactva 8, pro způsobené polní škody 27, pro přestupek stavebního řádu 
20, týrání zvířat 14, pro přestoupení policejních hodin 11, pro přestoupení 
tržního řádu 95, pro zanedbanou.čistotu 70, pro přestupek řádu pro fi akry 
64, obcházení zákona pro zdaněni psů 34, sebevražda a pokus sebevraždy 
15, nalezení mrtvol nebo nemocných 20, narození na silnici 1. Úhrrnem 
4948. Zajisté počet to pro Ostravu obrovský. Největší číslici, kdy policie 
musela zakročiti vykazuje tuláctví 771, noční výtržnost a opilství. 679, pro-
ti mravopočestnosti 447, krádež 558.

Z těchto položek vidno, jakého stupně mravnost se na Ostravsku dostu-
puje – v roce 1901.

Podle listu OSTRAVAN, jehož vydavatel a zodpovědný redaktor byl Fr. 
Sokol-Tůma pro vás v roce 2009 přepsal

 Jiří Jezerský

Policejní statistika

Blahopřejeme

Duben 2009
je měsícem oslav 

u dvou našich 
spoluobčanů. 

Požehnaného věku
se dožil pan

Václav Fochler
a paní

Jiřina Walachová. 
Oběma oslavencům 
ještě jednou přejeme 
hlavně zdraví a další 

spokojené
a úsměvné dny.

 (red)

STALO SE:
Den zdraví
1. dubna 2009 se na Střední zdravotnické škole a Vyš-

ší odborné škole zdravotnické v Ostravě-Mariánských 
Horách konal tra-
diční Den zdraví. 
Návštěvnost byla 
obrovská, a to 
nejen z řad škol, 
školek, ale také 
z řad občanů, kte-
ří využili možnost 
změření tlaku, 
energie, ochutnali 
výrobky zdravé 
výživy a  účast-
nili se přednášek 
z oblasti prevence 
kouření či estetiky 
chrupu. Osobně 
mne velmi zau-
jalo vystoupení 
Mažoretek – seni-
orek a vystoupení 
děvčat, které zpí-
valy Píseň ve zna-
kové řeči. 

Miss Fantom 2009
24. dubna 2009 v prostorách kulturního domu K-Trio v Ostravě-

Jihu proběhl za podpory starostky MHaH Ing. arch. Liany Janáčkové 
galavečer fi nále Miss Fantom 2009. Tříhodinový program byl ukončen 
dražbou korunky nově zvolené Miss sl. Ivety Kuricové, 20leté student-
ky z Fryštátu. Výtěžek z dražby byl věnován na charitu pro Soukromou 
základní školu speciální pro žáky s více vadami v Ostravě-Hulvákách.
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l 19. 5. 2009 ve 
14.00 hodin Vás 
zveme na 1. před-
nášku s diapozitivy 
pana Mgr. Samka 

pod názvem „Okrasné zahrady 
západní Evropy“. Přijďte mezi nás 
do Domu s pečovatelskou službou 
na Novoveské 14, Ostrava-Mari-
ánské Hory
l 21. 5. 2009 ve 14.00 hodin 

proběhne Beseda s příslušníky 
Městské policie Ostrava na téma 
Bezpečnost seniorů. Zveme všech-
ny do klubovny Domu s s pečova-
telskou službou, Novoveská 14, 
Ostrava-Mariánské Hory.
l 23. 5. 2009 od 9.00 do 16.00 

hodin Dopravní podnik Ostrava 
naplánoval Den otevřených dveří 
v rámci 60. oslav DPO. V Ústřed-
ních dílnách v Martinově na Vás 
čeká bohatý program, vystoupí 
zpěvák Pavel Dobeš, budete si 

moci vyzkoušet simulátor nárazu 
nebo zásady první pomoci. Chybět 
nebudou i jízdy historických tram-
vají. Nenechte si tuto akci ujít!!
l 27. 5. 2009 a 24. 6. 2009 

v 9.00 hodin pro všechny zájem-
ce z řad důchodců nabízí Koor-
dinační rada seniorů a zdravotně 
postižených města Ostravy účast 
na měsíčních poradách, které se 
konají v kulturním domě Jízdárna, 
na ulici Na jízdárně 18, Moravská 
Ostrava.
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Úspěch studentů Obchodní akademie v Ostravě-Mariánských Horách v celostátní soutěži Frankofonie 2009
23. března 2009 byly pozvány 

na slavnostní recepci v Černín-
ském paláci, sídle Ministerstva za-
hraničních věcí,  za kolektiv stu-
dentů francouzštiny 3. E  Renata 
Filipová a vyučující francouzské-
ho jazyka Mgr. Zdeňka Zamazalo-
vá, aby převzaly z rukou ministra 
zahraničních věcí Schwarzenber-
ga cenu za 4. místo v celostátní 
soutěži Frankofonie. 

Studenti středních škol měli 
za úkol vyřešit sto vědomostních 
otázek ze znalostí Organizace 
Frankofonie, frankofonní litera-
tury, kultury, zeměpisu a sportu a 
namalovat obrázek za využití ale-
spoň tří ze zadaných deseti slov.

Soutěž uspořádalo Ministerstvo 
zahraničních věcí a Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy 
České republiky, ve spolupráci 
s Francouzským institutem a za-
stupitelskými úřady frankofon-
ních zemí při příležitosti 10. vý-
ročí vstupu České republiky mezi 
pozorovatelské státy Organizace 
Frankofonie.

U zrodu mezinárodní orga-
nizace francouzsky mluvících 
zemí stála v 70. letech 20. století 
Francie. Vytvořilo se společenství 
s globálním záběrem (na 5 konti-
nentech, třetina členů OSN s 803 
milióny lidí), které si klade za cíl 

– podporu francouzského jazyka, 
lingvistické a kulturní diversity ve 
světě, podporu míru, demokracie, 
vzdělání, výzkumu a spoluprá-
ce v oblasti udržitelného rozvoje 
a solidarity.

Děkujeme studentům: Báře 
Hlisníkové, Nikole Hnátové, 
Michaele Kalouskové, Jarmile 
Kašpárkové, Kristýně Kollarové, 
Haně Kotzurové, Táni Kozlové, 
Petře Moritzové, Žanetě Papíko-
vé, Vendule Petrové, Tomáši Pra-
žákovi, Tereze Robenkové, Jiřímu 
Šulcovi a Vladimíře Vankové za 
vzornou reprezentaci školy.

 Mgr. Zdeňka Zamazalová

POZOR – POZOR – POZOR
Pracoviště rehabilitace opět zahajuje provoz v prostorách 

Domu s pečovatelskou službou, Novoveská č. 14, Ostrava-Ma-
riánské Hory. Kontaktní osoba: Bc. Kateřina Hermanová, tel. 
605 831 568, 599 459 121.

Dne 22. 4. 2009 se v obřadní 
síni ÚMOb Ostrava-Mariánské 
Hory uskutečnil společný kon-
cert dechového oddělení Základní 
umělecké školy Eduarda Marhu-
ly  Ostrava-Mariánské Hory a po-
sluchačů Janáčkovy konzervatoře 
a Gymnázia v Ostravě, z nichž 
někteří získávali své základy a 
první umělecké zkušenosti právě 
na zmíněné ZUŠ a jsou jejími ab-
solventy. 

Na koncertě se představili Ma-
ciej Nawrat (z klarinetové třídy 
p. uč. Marka Prášila, DiS), Hana 
Menšíková (z fl étnové třídy MgA. 

Martiny Gerhardové) a komorní 
seskupení ze třídy Mgr. Markéty 
Korpasové. 

Z posluchačů Janáčkovy kon-
zervatoře a Gymnázia v Ostravě 
se představila Terezie Kovalová 
na violoncello a těleso, které tak 
často nemáme možnost vídat - 
Komorní harmonie pod vedením 
MgA. Petra Bohuše.

Všem účinkujícím i jejich peda-
gogům děkujeme za krásný umě-
lecký zážitek a těšíme se na další 
spolupráci.

 MgA. Martina Gerhardová

Koncert se vydařil

Montessori 1. třída se v následu-
jícím školním roce otevírat nebude 
pro malý počet zájemců.

To ovšem nemá vliv na to, že 
se škola Ostrava-Hulváky na ulici 
Matrosovova dále nebude prezen-
tovat na veřejnosti.

V pátek 17. dubna 2009 opět 
žáci pěveckého sboru „Slůňata“, 
pod vedením paní učitelky Zu-

zany Šimůnkové obhájili loňské 
druhé místo v krajském kole 
v Orlové na přehlídce dětských 
pěveckých souborů v kategorii 
I. A. Gratuluji.

Máme ještě pár akcí ve výtvar-
ných soutěžích. Tak uvidíme.

Mgr. Pavel Kroutil,
ředitel Základní školy
Ostrava-Hulváky

A jedeme dál…

Měsíc duben byl bohatý na mnohé významné 
události a ocenění, kterých se dostalo našim žá-
kům, pedagogům i souborům: Ostravský dětský 
sbor pod vedením Mgr. Milana Chromíka se ve 
dnech 14. - 18. 4. 2009 účastnil Mezinárodního 
festivalu dětských a mládežnických pěveckých 
sborů ve slovinském městě Celje, z něhož při-
vezl dvě medaile. V kategorii A – dětské sbory 
– získal bronzovou medaili (zlatá nebyla udělena) 
a v kategorii C – dívčí sbory – medaili stříbrnou. 
Sbor získal také zvláštní ocenění poroty za nejlépe 
provedenou skladbu romantického autora – P. I. Čaj-
kovskij: Bez pori. Ostravský dětský sbor se opět pro-
sadil na mezinárodní úrovni a přispěl k dobrému jmé-
nu nejen českého sborového umění, ale i k dobrému 
jménu své domovské instituce – ZUŠ E. Marhuly.

Duben v mariánskohorské ZUŠ
aneb jak se žije na „Marhulce“

Dalším úspěchem je umístění žáků bicího oddě-
lení v ústředním kole soutěží ZUŠ, které proběhlo 
16. 4. 2009, ve Vysokém Mýtě, a jehož se účastni-
lo celkem 51 bubeníků. Michal Wierzgoň (13 let), 
získal ve hře na bicí nástroje 1. místo a Petr Novák 
(18 let) v téže kategorii 2. místo. Oba studenti jsou 
z třídy Jakuba Kupčíka. Nové „mistry republiky“ 
budete moci spatřit a uslyšet 24. června 2009, 
v CKV Parník v rámci koncertů „Ve víru rytmů 
IV“, na němž vystoupí také populární bubenický 
soubor BUMBUMBAND.

Nejvyšší a nejprestižnější ocenění se však dostalo 
dlouholeté pedagožce a milé kolegyni, paní Pavle 
Kukalové, která ve středu 22. dubna 2009 ve 14.00 
hod, ve Velkém zrcadlovém sále MŠMT v Praze 
obdržela Medaili Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy I. stupně za celoživotní význam-
nou pedagogickou a uměleckou činnost při pří-
ležitosti životního a pracovního jubilea. Paní uči-
telce Pavle Kukalové ze srdce blahopřejeme! ZUŠ 
E. Marhuly se může pyšnit tím, že v řadách jejích 
pedagogů jsou již dva nositelé tohoto významného 
ocenění. V roce 2005 toto ocenění obdržel sbormistr 
ostravského dětského sboru, Mgr. Milan Chromík.

 Eva Polášková
Vedení mariánskohorskohulvácké radnice z plna 

srdce se těší tomu, že máme tak skvělou paní Kukalo-
vou. Ing. arch. Liana Janáčková, Ing. Jiří Jezerský. Ministr P. Liška P. Kukalová a Eva Polášková

Kulturní kukátko
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Středisko Korunní – Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory,
telefon: 596 624 041-2, info@svc-korunka.cz, www.svc-korunka.cz

21. 5 . 2009:  Česko-polské dny – vyhodnocení výtvarné soutěže čtyř-
členných družstev z České republiky a Polska – SVČ 
Korunka

29. – 31. 5. 2009: Luďkův Memoriál – setkání skautů z Ostravy a okolí
29. – 31. 5. 2009: KORUNKA OPEN – volné hraní deskových her na SVČ
30. 5. 2009: KRÁLOVSKÝ TURNAJ na SVČ Korunka – deskové hry
31. 5. 2009:  Turnaj v BANGU! Poslední, tedy třetí, kolo o nejlepšího 

střelce Mariánskohorského. Turnaj v klasické karetní hře 
z divokého západu. Proběhne v prostorách SVČ. 

13. 6. 2009:  Valíme se …Ostravou – závod pro dvoučlenné družstva. 
Proběhne na koupališti Vřesina v Ostravě – Porubě. Akce 
plná doprovodného programu nejen pro účastníky závodu.

AKCE DIVIDLA A HLUBINY 
9. 9. 2009:  Seminář pro vedoucí DFS – ve spolupráci s FOSO  

– v Proskovicích
4. – 7. 6. 2009:  Brnkání Brno – DIVIDLO hraje „Sen…“, „Panenky“   

a další
6. 6. 2009:  Seminář pro folklorní soubory ve spolupráci s FOSO   

– na SVČ
9. 9. 2009: Přehlídka divadel mateřských škol –na SVČ
12. – 14. 6. 2009: Minifestival v Praze – DIVIDLO hraje všechno možné

Středisko přírodovědců – Čkalovova 10/1881, Ostrava-Poruba
tel. 599 527 321, e - mail :smpr@svc-korunka.cz

18. 5. - 21. 5. 2009: „Medvěd v akci“ 
  nová přírodovědná soutěž pro ZK na téma „Šelmy naší 

přírody“ (v ZK,Středisko přírodovědců)
22. 5. 2009:  Krajské kolo biologické olympiády kat.D
 (8.00 -16.00 hod., Středisko přírodovědců)
22. 5. 2009:  Májový DEN DĚTÍ s tanečním vystoupením dětí z Aerobi-

ku (16.00 -18.00 hod., Středisko přírodovědců)
26. 5. - 28. 5. 2009: Výstava “ŠELMY NAŠÍ PŘÍRODY“
 - vernisáž + výstava kreseb dětí z výtvarné soutěže 
 - prodejní výstava kreseb zvířat pana Ludvíka Kunce
 - vyhodnocení vítězů výtvarné soutěže 
 - vycpaniny šelem, stopy apod., 
 -  zajímavé informace ze života šelem v rámci kampaně 

Carnivore 
30. 5.2009: Den dětí s dinosaurem
  Zájezd do Zooparku a Dinoparku ve Vyškově na Moravě
 (8.00 - 18.00 hod.)
30. 5. - 31. 5. 2009: Zájezd klubu kaktusářů do sbírek - Střední a Jižní Morava
1. 6. 2009: Klub kaktusářů
  přednáška p. ing.Vítězslava Langra : Madeira 2008 (Stře-

disko přírodovědců, 17, 15 -19,15 hod.) do 5.6.: vyhodno-
cení doprovodných akcí Pomáhám přírodě a poznávám ji 
(pro MŠ) a Poznej své okolí (pro ZŠ)

5. - 7. 6. 2009: Prodejní výstava kaktusů a sukulentů 
 (Středisko přírodovědců, 9,00 -17,00 hod.) 
9. - 10.6.: Příroda s otazníky - II.kolo 
  přírodovědná stezka pro žáky 6. tříd v rámci soutěže Šam-

pion Mar. Hor a Hulvák (CHKO Beskydy – Pasíčky)
13. 6. 2009: Zoo Wroclav, zájezd Klubu cestovatelů
17. 6. 2009: Příroda s otazníky - II. kolo 
  přírodovědná stezka pro žáky 5. tříd, přírodní rezervace 

Rezavka
do 20. 6.:  zájezdy pro vítězné třídy v soutěžích Pomáhám přírodě 

a poznávám ji a Poznej své okolí (CHKO Beskydy – pře-
hrada Šance apod.) 

LETNÍ TÁBORY:
7. 7. - 11. 7. 2009: poznáváme Ostravu a okolí (příměstský tábor)
13. 7. - 19. 7. 2009: Hrčava (pobytový tábor)
27. 7. - 1. 8. 2009: poznáváme Ostravu a okolí (příměstský tábor)
9. 8.- 14. 8. 2009:  Bystřice nad Olší (krajské odborné soustředění chemiků  

- VII.ročník) 
Středisko turistiky – Ostrava-Poruba, B. Martinů 17 

telefon: 599 527 322, 731 617 816, e-mail: smtu@svc-korunka.cz 
21. 5. 2009: O.-Poruba Vystoupení mažoretek na akci
      „Českopolské dny“
14. 5. 2009: Středisko turistiky Pletení z papíru 
16. 5. 2009: Středisko turistiky Taneční soustředění – orientální tance 
23. 5. 2009: O.-Poruba Výlet na Myslivnu  
23. 5. 2009: Polsko  Výlet do aquaparku ve Wisle (Polsko)  

– pro děti i dospělé
6., 13., 20., 27. 5. 2009:
 Středisko turistiky Krotitelé tuků
květen: STu, Ostrava Oblastní vytrvalostní závod v biatlonu
květen: Středisko turistiky – sál Taneční soustředění 
květen: Středisko turistiky – sál Soustředění mažoretek-příprava na soutěž
1. 6. 2009: Hřiště za SMPř Evropa v SVČ Korunka 
6. 6. 2009: Zoo Ostrava  Den dětí se zvířatky v ZOO Ostrava – akce 

pro děti, prohlídka ZOO, atrakce, soutěže
13. 6. 2009: Ostrava  Válíme se Ostravou – vystoupení mažore-

tek, stepu, sebeobrana, biatlon
červen: Středisko turistiky – sál Taneční soustředění 
červen: Středisko turistiky  Předtáborové schůzky  
Připravujeme tábory, dětské rekreace, odborná soustředění a příměstské 
tábory. Více informací na www.svc-korunka.cz

Středisko volného času Korunka, 
příspěvková organizace,

Korunní 49, 709 12 Ostrava,
telefon: 596 624 041,

e-mail: info@svc-korunka.cz,
www.svc-korunka.cz

Přehled akcí na květen a červen 2009

Milí čtenáři,
děkuji Vám za účast v anketě, která byla uveřejněna v minulém 

čísle. Informace budou zpracovány a uveřejněny v dalších číslech 
Zpravodaje. Gabriela Zeisberger

Čtyři knihovny knihovnické-
ho obvodu Ostrava 1 – knihovna 
Mar. Hory, Daliborova 9, Vít-
kovice, Kutuzovova 14, Fifejdy, 
J. Trnky 10 a Přívoz, Sv. Čecha 
7 – připravily happening ke Dni 
Země pod názvem „Barevná 
mozaika“, který se uskutečnil ve 
středu 22. 4. 2009 na náměstí Sv. 
Čecha v Přívoze. Dětští čtenáři 
z těchto knihoven společně s kni-
hovnicemi ve spolupráci např. 
s Bílým nosorožcem, o.p.s., Spo-
lečně-Jekhetane, o.s., se studen-
ty z Obchodní akademie a VOŠ 
O.-Mar. Hory, MŠ nebo družinami 
vytvářeli barevné mozaiky z plas-
tových vršků. Námětem jim byla 
Země, její jednotlivé světadíly 
nebo hlavní znaky těchto svě-
tadílů. Pro děti byly připravené 
doprovodné atrakce lovení ryb, 
kreslení na nekonečný papír a dal-
ší. Součástí programu bylo vytvo-
ření živého řetězu kolem světadílů 
a provolání slibu naší Zemi. Pod-
pořit akci přišla i mládež z České-
ho červeného kříže.

Akce byla pořádána v rámci 
celoročního projektu „Kouzelná 
knihovna - knihovna pro všech-
ny“, který fi nančně podpořila 
Nadace OKD. 

Pro návštěvníky knihoven naše-
ho obvodu v měsíci květnu a červ-
nu jsou připraveny další akce:

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
21. 5. čtvrtek 13.00 – 17.00 

„Výprava za pohádkou“ 
– výtvarná dílna, ve které budou 
děti vyrábět leporelo s pohádko-
vou tématikou (v rámci projektu 
„Kouzelná knihovna – knihovna 
pro všechny“za fi nanční podpory 
Nadace OKD).

27. 5. středa 16.00 „Ukrajina 
mýma očima“ – beseda s p. Evou 
Chudejovou a p. Pavlem Zuchnic-
kým, kteří se v minulosti podíleli 
na humanitární pomoci pro Ukra-
jinu. Beseda o životě na Zakar-
patské Ukrajině bude doplněna 
promítáním fotografi í a krátkým 
dokumentárním fi lmem (v rámci 
projektu „Kouzelná knihovna – 
knihovna pro všechny“za fi nanční 
podpory Nadace OKD).

1. 6. pondělí 14.00 – 17.00 
„Den dětí a pohádek“ – zábavné 
odpoledne plné pohádkových sou-
těží, křížovek a hlavolamů.

15. 6. pondělí 16.00 „Babka 
Ťapka na kraji světa neb Nový 
Zéland očima české babičky“ 
– autorské čtení Anny Johany 
Nyklové. Autorka si ve svých 
sedmdesátidvou letech splnila 
dávný sen z mládí a vypravila se 
úplně sama na tři měsíce na Nový 
Zéland. Ve své knížce nám, díky 
jejímu vyprávění i četným foto-
grafi ím, nevšedním způsobem 
dává možnost prožít tuto dobro-
družnou cestu. Její věk a životní 
zkušenosti jsou pramenem oso-
bitého pohledu, kterým zkoumá 
život v pro nás tak exotické zemi. 
Čtení bude doplněno promítáním 
fotografi í. 

18. 6. čtvrtek 13.00 – 17.00 
„Kouzelný amulet“ – výtvarná 
dílna, ve které budeme vyrábět 
talismany za použití různých 
technik (v rámci projektu „Kou-
zelná knihovna – knihovna pro 
všechny“za fi nanční podpory 
Nadace OKD).

Knihovna Daliborova 9, 
Ostrava-Mariánské Hory
14. 5. čtvrtek v 16.00 navštíví 

knihovnu JUDr. Jaroslav Maštalíř 
a bude čtenářům vyprávět o svých 
cestách na Antarktidu, Madagas-
kar a Ohňovou zemi. Beseda bude 
dalším pokračováním v rámci 
„Odpolední chvilky s …“ pro 
dospělé čtenáře.

18. 5. – 22. 5 pondělí – pátek 
vždy 14.00 – 16.30 „Výprava za 
pohádkou“ – výtvarná dílna, ve 
které budou děti vyrábět obří knihu 
s pohádkovou tématikou (v rámci 
projektu „Kouzelná knihovna – 
knihovna pro všechny“za fi nanční 
podpory Nadace OKD).

26. 5. úterý a 28. 5. čtvrtek vždy 
15.00 – 16.00 v pořadu „Teta to 
plete“ se zasmějeme nad knihami 
I. Březinové.

4. 6. čtvrtek a 9. 6. úterý vždy 
13.00 – 16.30 „Kouzelný amu-
let“ – výtvarná dílna, ve které 
budeme vyrábět talismany a amu-
lety (v rámci projektu „Kouzelná 
knihovna – knihovna pro všech-
ny“ za fi nanční podpory Nadace 
OKD).

 Na akce zvou knihovnice

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Oddíl lukostřelby TJ Marián-
ské Hory Ostrava ukončil letošní 
halovou sezónu opět úspěšně. 
Důkazem jsou výsledky tvr-
dých bojů na mistrovstvích ČR. 
Žákovské mistrovství konané ve 
dnech 7.-8.3. v Plzni absolvova-
lo 10 našich svěřenců, 14.-15.3. 
za dorost v Kostelci na Hané 
6 lukostřelců a 21.-22.3. v Brně 
bojovalo o ty nejlepší výsledky 
a nejvyšší příčky 12 našich 
dospěláků. Každý z těchto závo-
dů přinesl našim reprezentantům 
radosti, ale i zklamání, a postara-
li se také o vzrušující okamžiky, 
určené divákům, v podobě roz-
střelů a napínavých střetů. Všich-

ni, kteří se zúčastnili a bojovali 
do posledních sil, si zaslouží 
obrovské díky i pochvalu.

A zde naše úspěchy v halové 
lukostřelbě 2008/2009 z MČR:

Kategorie st.žákyň:
1. místo – Míša Bogyiová
4. místo - Eliška Šidíková
Kategorie st.žáků:
2. místo – Tomáš Jindřich
Kategorie ml.žáků:
4. místo – Martin Harok
Družstvo st.žáci:
1. místo - Eliška Šidíková, 

Míša Bogyiová, Tomáš Jindřich 
a Jan Machýček (družstvo“A“)

3. místo - Petr Boháč, David 
Jaroch a David Valenta (družstvo 
“B“)

Družstvo ml. žáci:
4. místo - Martin Harok, Adam 

Li a Mirek Budinský
Kategorie kadetky:
1. místo – Klára Žižková
3. místo – Mikki Pospěchová
Družstvo juniorek: 
2. místo – Klára Žižková, Zu-

zana Čížková, Mikki Pospěcho-
vá, Marcela Krihová

Kategorie ženy:
2. místo – Markéta Sidková 
3. místo – Zuzka Páníková 
Kategorie seniorky:
1. místo – Marta Sidková 
3. místo – Dana Masárová 
Družstvo senioři:
2. místo – Ján Masár, Dana 

Masárová a Marta Sidková 
Družstvo ženy:
1. místo – Zuzka Páníková, Gab-

ka Šudřichová, Markéta Sidková 
a Veronika Váňová 

 Vedení LO

Máme nesmírnou radost, že 
v MHaH existuje sportovní dis-
ciplina, ve které jsme skvělí. Tak 
skvělí.

 Vedení radnice

Ukončení halové sezóny
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SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

KALUSOVA 9, MARIÁNSKÉ HORY
Tel.: 596 620 347, 604 701 544, 604 701 545
PROVOZNÍ DOBA: po – pá 7.00 – 15.00 hod.

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

Kosmetický salon

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

l PEDIKURA
l MANIKURA
l KOSMETIKA
l  KADEŘNICTVÍ   

(775 959 315)
l NEHTOVÁ MODELÁŽ
l  TURBOSOLÁRIUM  

- VELKOPLOŠNÉ   

(ERGOLINE 500) 8 Kč/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

Kosmetický salón

SYDA

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

ZÁJEMCŮM O INZERCI 
Pokud máte zájem o placenou inzer-
ci na této straně našeho Zpravodaje, 
kontaktujte naši redakci - Bc. Gabriela 
Zeisberger, tel.: 599 459 243, 604 833 
062, e-mail: zeisberger@marianskehory.
cz. Cena inzerce je stanovena na 10 Kč 
za cm2, černobílé provedení. Za inzerci 
čtvrtletní bude poskytnuta sleva 10 %, 
na celoroční sleva 20 %. (red.)

Klíče
Zámky
Trezory

Slevárenská 412/10,
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
www.bohacek-kzt.cz
e-mail: bohacek@bohacek-kzt.cz
tel.: 596 633 511, 604 408 545
fax: 597 579 077

otevírání - servis - montáže - prodej

Propet
spol.s r. o.

®

Komplexní
servis počítačů
pro malé firmy
a domácnosti

www.propet-pc.cz
602 769 857

propet@propet-pc.cz

PŘIJDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

MASÁŽE
Miluše Otrubová

regenerační a relaxační masáže

klasické masáže l lynfodrenážní kalhoty l baňkování l aromaterapie 
l masáže lávovými kameny l ptoticelulitidové zábaly l medové masáže

ul. Gen. Janka 1157/3a, Ostrava-Fifejdy
u zdravotního střediska Mobil: 605 856 640

Kosmetický salón

SYDA
KOSMETIKA

Miluše Otrubová
kosmetická poradkyně

vyhlazování vrásek ultrazvukem 100 Kč l barvení obočí a řas l masáž 
čokoládová l lymfatická lávovými kamínky l depilace voskem l ošetření 
kosmetikou Jahsen, Lá Chevre

ul. Gen. Janka 1157/3a, Ostrava-Fifejdy
u zdravotního střediska Mobil: 605 856 640
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