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Váhy jsou znamením míru, 
pokoje, umění a dohody. Jsou 
dobromyslné, upřímné, pocti-
vé a příjemné, ale dovedou být 
uražené a nesnášejí plnit příkazy. 
Ze všeho nejméně snášejí hlučné, 
neomalené nebo vulgární jedná-
ní a chování. Jejich vadou může 
být nadměrná citlivost a sklon 
k netrpělivosti. Bývají také značně 
samolibé. Těší se, když schvaluje-
me jejich vkus a když si všímáme 
jejich oděvu.

Pro Váhy je láska vším, jsou 
znamením partnerství a typická 
Váha si bez něj nedovede před-
stavit život. Váha bude usilovně 
a promyšleně pracovat na tom, 
aby se partnerství stalo harmonic-
kou rovnováhou dvou osobností. 
Po partnerovi vyžaduje svobodu, 
ale bojí se osamění. Ve vztahu 
jsou Váhy zodpovědné, citlivé, 
laskavé, prominou Vám ledasco, 
jen nevěru ne.

Pro Váhy jsou typické problé-
my se zády a nemoci ledvin, jater 
a kůže. Při jakýchkoli fyzických 
problémech to Váhy navenek 
nedávají znát a velmi jim pomá-
há starostlivost a pozornost přátel 
a blízkých osob. Největší hrozba 
pro jejich zdraví může být v pře-
hnaném množství konzumované-
ho jídla či alkoholu.

Váhy mohou být natolik pra-
covité po celé dny, týdny nebo 
měsíce, že jim nezbývá čas na 

oddech. Jakmile jednou vypnou, 
dokud to jde, nehnou ani prstem. 
Po nějakém čase, když naberou 
čerstvé síly, pocítí vzedmutí ener-
gie, vstanou a začnou zase dřít do 
úpadu.

S tímto znamením se ve zvý-
šené míře setkáváme v politice 
a diplomacii. Znamení Vah často 
přináší dobré nadání na cizí jazy-
ky, často bývají muzikální. Jejich 
smysl pro design je může zavést 
i do oblasti módy, obchodu s umě-
ním nebo grafi ky. Rády budou 
pracovat i v oborech postavených 
na mluvení a prezentacích, jako je 
např. propagace a reklama.

Ke slavným osobnostem tohoto 
znamení patří: Rudolf Hrušínský 
st. i ml., John Lennon, Luciano 
Pavarotti, Václav Havel, Oscar 
Wilde, Vladimír Menšík, Marga-
ret Tchatcher, Susan Sarandon, 
Martina Navrátilová, Brigitte Bar-
dot.

Dnes:
Ve znamení Vah
24. 9. – 23. 10.

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.Vážení rodiče, učitelé, milí žáci,

prázdniny skončily a děti se zno-
vu sešly ve školních lavicích. 
Vyměňují si zážitky z prázdnin 
a odpočinuté se pustily do dal-
šího roku školní výuky. Třídy, 
na kterých mají podíl zejména 
pedagogové a školní personál, 
září čistotou. Vše je připraveno ke 
spokojenosti tak, aby se všichni 
cítili ve školním prostředí dobře. 
Do školních lavic nastoupili i noví 
žáčci, kteří jdou poprvé do školy 
a jistě se na nové zážitky, kama-
rády a učitele těšili. Rodiče, kteří 
poprvé posílají své děti do školy, 
bych chtěl poprosit o trpělivost 
se svými dětmi – všichni jsme 
jednou začínali… A těm ostatním 
přeji, aby měli možnost vytvořit 
takové prostředí, aby se děti moh-
ly dále a bez problému vzdělávat. 
Řada žáků opustila školní lavice 
v základní škole a nastoupila dal-
ší studium, ať už vyššího vzdělá-
vání nebo do učebního poměru. 
Těm také přeji hodně úspěchů 
a štěstí. Všem pedagogickým pra-
covníkům, a to na všech úrovních 
ve školství, musím popřát hodně 
pevných nervů a pochopení. Je 
známo, že vzdělání je rozhodující 
pro rozvoj společnosti. Chceme 
vzdělanou mládež, mládež, která 
si najde své místo „na slunci“ a na 
kterou pak můžeme být hrdí. 

Váš místostarosta
Mariánských Hor a Hulvák
RSDr. Jiří Boháč

V průběhu podzimu letošního roku proběhne výměna vodoměrů 
– POMĚROVÝCH ROZDĚLOVAČŮ NÁKLADŮ na studenou 
a teplou vodu v bytech spravovaných Úřadem městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky. Výměnu provede společnost TECHEM 
spol. s r.o., se sídlem 28. října 168, v Ostravě. Zahájení prací je 
naplánováno na 29. 9. 2009 v domě na ul. Novoveská 14 a ukončení 
9. 11. 2009 v domech na ul. Gen. Hrušky 10, 12, 14, 16, 18. Rádi 
bychom vyzvali všechny nájemníky k spolupráci a umožnění bez-
problémové výměny vodoměrů a včasného zpřístupnění bytů. Spo-
lečnost TECHEM spol. s r.o. je dle smlouvy povinna zajistit vyvě-
šení oznámení, kdy konkrétně bude provádět výměnu na každém 
domě. Harmonogram je také k nahlédnutí u paní H. Kneblové na 
bytovém oddělení. 

 Ing. Lukáš Lesňák
 vedoucí bytového oddělení

Výměna vodoměrů

Kresba: Jindřich Oleš

Letos tady byli 19. srpna. Ptáte se kdo? Sbory ze Španělska, 
Konga, Itálie… Nechyběla ani česká Hlubinka a Slovácký krůžek 
Brno. Festival městských folklorních souborů s mezinárodní účast-
ní FOLKLOR BEZ HRANIC Ostrava se konal již po dvanácté. 
Jeden z festivalových dnů byl věnován městskému obvodu MHaH, 
záštitu nad ním přijala paní starostka Ing. arch. Liana Janáčková, 
která všechny zúčastněné přivítala milým proslovem. Diváci všech-
ny účinkující obdařili potleskem, nejvíce se však nechali strhnout 
divokými rytmickými pohyby tanečníků a tanečnic z Konga. (GZ)

Opět bez hranic

Nerada vzpomínám událo-
sti z počátku července tohoto 
roku, kdy se mnoho rodin do-
stalo vlivem povodní na hranici 
existence. Pohled na zbytky z je-
jich majetku nechal v mnohých 
z nás otřesné zážitky, záběry na 
zničené vesnice tížilo u srdce. 
Kdo mohl, pomohl. Radnice 
v Mariánských Horách se také 
přidala – fi nanční pomoc pos-
lala obyvatelům Hustopečí nad 
Bečvou a Jeseníku nad Odrou. 
Tyto obce osobně navštívila 
paní starostka Ing. arch. Liana 
Janáčková a pan místostarosta 
RSDr. Jiří Boháč 30. června 
2009. Další pomoc jsme nabídli 
prostřednictvím Základní školy 
Ostrava-Hulváky, Matrosovova 
14, jejíž jsme zřizovatelem, a to 
formou bezúplatného daru dvou 
pian kulturnímu středisku v obci 
Jeseník nad Odrou.  (GZ)

Už je to pryč…
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Na základě zákona č. 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování 
nájemného z bytu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský záko-
ník, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 150/2009 Sb. 
rozhodla Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 
schůzi dne 13. 7. 2009 usnesením č. 1830/69 jednostranně zvýšit nájem 
v bytech svěřených Statutárním městem Ostrava do správy městskému 
obvodu. Od 1. 1. 2010 bude hodnota měsíčního nájemného v Kč za 
1 m2 podlahové plochy:

1. u domů, kde byla provedena nebo bylo rozhodnuto o provedení 
nákladné investice (výměna oken, zateplení …), bude u bytů se stan-
dardní kvalitou sazba nájemného 45 Kč/m2, u bytů se níženou kvalitou 
bude sazba nájemného 40 Kč/m2.

2. u ostatních domů bude u bytů se standardní kvalitou sazba nájem-
ného 40 Kč/m2, u bytů se níženou kvalitou bude sazba nájemného 
35 Kč/m2.

3. nájemníci, kteří vlastním nákladem provedli půdní vestavbu, 
budou mít v této půdní vestavbě sazbu nájemného 15 Kč/m2.

4. nájemníci, kteří vlastním nákladem provedli adaptaci nebytového 
prostoru na byt, budou mít sazbu nájemného 30 Kč/m2.

Jak zvýše uvedených údajů vyplývá, Rada městského obvodu 
nezvýšila sazby nájemného na maximálně možné hodnoty. Maximální 
hodnoty regulovaného nájemného pro rok 2010 u bytů se standardní 
kvalitou vyjadřuje sazba nájemného 50,02 Kč/m2 a u bytů se níženou 
kvalitou bude sazba nájemného 45,02 Kč/m2. 

Takto výrazné zvýšení je způsobeno rozhodnutím vyřadit Ostravu 
a Ústí nad Labem ze seznamu krajských měst, kde se deregulace pro-
táhne o dva roky do 31. 12. 2012. Skok, který v jiných krajských měs-
tech udělají během tří let my, uděláme najednou. 

Jde předpokládat, že všichni soukromí vlastníci využijí tohoto maxi-
málního možného zvýšení včetně jiných městských obvodů a města 
v okolí.

 Ing. Lukáš Lesňák, vedoucí bytového oddělení

Deregulace nájmu

l Zastupitelstvo městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky na svém zasedání konaném 
dne 9. června 2008 rozhodlo 
vyhlásit záměr obvodu prodat 
domy na ul. 28. října 295, 297, 
299 a 301 včetně příslušných 
pozemků jako celek nikoliv pro-
dej bytů v těchto domech
l před projednáním tohoto 

prodeje bylo starostkou městské-
ho obvodu navrženo, aby se ten-
to bod programu projednával 
na začátku tohoto zasedání (po 
příslušných formalitách vyžadu-
jících se při každém zasedání 
zastupitelstva), avšak 3 členové 
zastupitelstva hlasovali proti 
(mj. Ing. Radomír Michniak)
l starostka městského obvo-

du na zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky konaného dne 
24. února 2009 navrhla založení 
právnických osob z řad stávají-
cích nájemců výše uvedených 
domů, při hlasování o tomto 

návrhu bylo 10 členů zastupitel-
stva pro tento návrh, 3 členové 
zastupitelstva se tohoto hlaso-
vání zdrželi (mj. Ing. Radomír 
Michniak a Bc. Tomáš Suchar-
da)
l zastupitelstvo městského 

obvodu neslibovalo, že v pří-
padě založení právnické osoby 
jim bude dům prodán 
l p. Simon Pelikán ze strany 

úřadu neobdržel žádnou fotoko-
pii znaleckého posudku uhraze-
ného družstvem ani mu nebylo 
umožněno do těchto znaleckých 
posudků nahlédnout, pouze mu 
byla sdělena cena nemovitostí, 
aby se mohl vyjádřit k podávané 
nabídce 
l vzhledem k tomu, že pro-

dej těchto nemovitostí probíhal 
více než jeden rok, ceny nemo-
vitostí klesly a městský obvod 
tak přišel bezmála o 4 mil. Kč.

Vedení městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky

Ke společnému prohlášení zastupitelů …

Společné prohlášení zastupitelů ODS, ČSSD, KDU-ČSL 
k prodeji domu na ul. 28. října v Ostravě-Hulvákách

(zveřejněno v Mladé frontě 
Dnes dne 12. 8. 2009)

Důrazně protestujeme proti 
způsobu jednání vedení radnice 
s nájemníky vchodů č. 295 a 301 
na ul. 28. října na mimořádném 
jednání Zastupitelstva dne 3. 8. 
2009 v Ostravě-Mariánských 
Horách a Hulvákách. 

Obyvatelé těchto dvou vchodů 
domu na ulici 28. října si od obce 
chtěli odkoupit byty, ve kterých 
žijí a starají se o ně řadu let, mís-
to samotného vlastníka obvodu 
MH a H. Přestože splnili všechny 
podmínky dané radnicí na úno-
rovém zasedání Zastupitelstva 
k odkoupení svých bytů (vchodů), 
i tak neuspěli. Vedení radnice dalo 
přednost pro nás netransparentním 
způsobem ostravskému podnika-
teli Simonu Pelikánovi.

Naprosto nemorální se jeví sku-
tečnost, že pan podnikatel měl od 
úřadu k dispozici rovněž znalecké 
odhady, které si nechali vypraco-
vat a zaplatili si sami tito nájem-
níci. Měl tím zvýhodněnou pozi-
ci, neboť nemusel splňovat i řadu 

podmínek, které vedení radnice 
vyžadovalo od nájemníků.

Nemůžeme se smířit s bezmocí 
těch nájemníků, lidí, kteří poctivě 
splnili podmínky dané vedením 
radnice pro koupi svých domovů a 
přesto nerovný boj prohráli. 

Vzhledem ke skutečnosti, že 
obvod byl zbaven skoro dva roky 
hospodaření v důsledku skandál-
ních pochybení a opakovaného 

porušování právních norem, se 
veřejně distancujeme od tohoto 
prodeje i pro značně pokulhávající 
transparentnost celého postupu.

Jana Pagáčová,
předsedkyně MO KDU-ČSL,
zastupitelka

Ing. Radomír Michniak,
předseda MS ODS, zastupitel

Bc. Tomáš Sucharda, 
předseda MO ČSSD, zastupitel

V anketě ohledně úklidu 
v Mariánských Horách a Hul-
vákách jste vy, čtenáři, podávali 

návrhy, co by se mohlo uklidit, 
s čím jste spokojeni a s čím nao-
pak ne. Mnohokrát se objevova-

ly negativní ohlasy na nepořádek 
u garáží v oblasti ulic Fr. Šrámka 
a Zelená. V letních měsících pro-
běhly úklidové práce právě v té-
to lokalitě. Bližší informace jsem 
získala od paní Pulchartové:

Paní vedoucí, co můžete čte-
nářům sdělit na problematic-
kou oblast kolem garáží?

V okolí garáží se v letošním 
roce uklízelo již třikrát. Vždy 
se jednalo o odpad komunální, 
např. nábytek, ledničky, elek-
trospotřebiče, pneumatiky, staré 
součástky z aut, regály z garáží, 
koberce. Domníváme se, že tyto 
divoké skládky vytvářejí nejen 
garážníci, ale i obyvatelé blíz-
kého okolí. Vynaložili jsme na 
odklizení nemalé prostředky, 
které mohly sloužit na ušlechti-
lejší projekty (např. dětská hřiš-
tě). 

Co pro své prostředí mohou 
udělat nájemci garáží?

Chápu, že kontejnery býva-
jí často přeplněny. Občané 
nám však mohou zatelefonovat 
a my zařídíme, aby odpad byl 
odvezen. Akceptovali bychom 
i přistavení kontejneru, pokud 
by si „místní“ domluvili den 
a místo. Druhou možností je, aby 
byli všímavější. Pokud uvidí, že 
někdo z okolí zakládá tuto sklád-
ku, není snadnější pomoc, než 
nám to oznámit. Anonymita je 
náš nepřítel. Někdo něco vyhodí, 
další někdo k tomu něco přidá 
a tak dále… (GZ) 

Pozn. redakce: těsně před 
vydáním Zpravodaje u garáží 
Fr. Šrámka roste nová černá 
skládka. Věřte – nevěřte.

Pár otázek

Garáže Fr. Šrámka po úklidu

Garáže Fr. Šrámka před úklidem

Počátkem srpna 2009 byl spuštěn v Moravskoslezském kra-
ji internetový projekt www.sedesatka.cz. Šedesátka není typický 
web pro seniory, je prostorem, kde se senioři setkávají, diskutují 
a sami jej vytvářejí. Použití internetových stránek je velice jedno-
duché, technicky uzpůsobené pro ty, kdo s počítačem začínají, aniž 
by omezovalo jeho zkušené uživatele. Jak říkají autoři: „Navštivte 
www.sedesatka.cz a uvidíte, že se Vám tam bude líbit. Šedesát pro-
cent pravidelných návštěvníků prý přestane poté pravidelně sledo-
vat televizi.“.

 (GZ)

Internetový projekt Šedesátka
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Blahopřejeme
Tento měsíc bychom rádi popřáli paní Emilii 

Blahové, která slavila své „velké“ kulatiny. Set-
kání s paní Emilkou bylo velmi příjemné. Je to milá 
paní, plná energie a pozitivního myšlení, i když jí 
život do cesty připravil těžké rodinné tragédie. Jako 
profesorka hudby vzpomínala na humorné zážitky 
se svými žáky, dokonce si je pamatovala i jménem, 
a také je dokázala, i po tak dlouhé době, posadit do 
lavic dle zasedacího pořádku. Z toho jsem poznala, 
že svou práci opravdu milovala a věřím, že její žáci 
milovali ji, protože u tak úžasného člověka tomu 
jinak ani nemůže být. Ještě jednou mnoho zdraví 
a životní pohody přeje radnice Mariánské Hory 
a Hulváky.

 Petra Závadová,
 Odbor organizační a vnitřních věcí

Vážení občané,
rád bych se na vás obrátil 
v záležitosti znečištění životní-
ho prostředí hlukem, neboť se 
v poslední době množí stížnos-
ti, zejména z městského obvodu 
Radvanice a Bartovice, ale mám 
za to, že tento problém je obecný 
a týká se celého města.

Hluk, který mám na mysli, je 
stejný jako každé jiné znečiště-
ní, proti němuž se nelze účinně 
technicky bránit a který může 
„obšťastňovat“ sousedy třeba celý 
víkend (např. cirkulárky, rotační 
sekačky, různé nástroje pro udržo-
vání nemovitostí, ale také neveřej-
ná produkce hlasité hudby). Tento 
hluk významným způsobem zasa-
huje do života ostatních občanů 
a většinou nebývá takové intenzi-
ty, aby poškodil sluch, ale narušu-
je pohodu a obtěžuje. 

Způsob ochrany před hlukem 
upravuje obecně zákon o ochra-
ně veřejného zdraví a hygienické 
limity hluku stanovuje nařízení 
vlády, v němž je také uvedeno, na 
co se toto vládní nařízení nevzta-
huje (např. hluk z užívání bytu 
- ledničky, vysavače, vysoušeče 
vlasů apod.). Rovněž zde nepatří 
hluk vznikající u rodinných domů, 
rekreačních objektů a jiných 
nemovitostí, tedy nám všem zná-
mé cirkulárky, rotační sekačky 
a nejrůznější nástroje používané 

k zábavě nebo k údržbě těchto 
objektů. 

Neplnění nebo porušování 
povinností stanovených záko-
nem o ochraně veřejného zdraví 
a nedodržování nařízení vlády 
projednávají orgány ochrany 
veřejného zdraví (krajské hygie-
nické stanice). Případy, na něž se 
nevztahuje nařízení vlády, projed-
návají orgány obce většinou jako 
přestupky proti veřejnému pořád-
ku podle přestupkového zákona. 

Vzhledem k tomu, že město 
má připravenou obecně závaznou 
vyhlášku o ochraně před hlukem 
o svátcích a ve dnech pracovního 
klidu, rozhodl jsem se oslovit tou-
to cestou všechny občany a vyzvat 
je k ohleduplnosti a toleranci 
ke svým sousedům při používá-
ní hlučných přístrojů a nástrojů. 
Obecně platí, že vlastník věci 
nesmí hlukem „nad míru přimě-
řenou poměrům“ obtěžovat sou-
sedy nebo vážně ohrožovat výkon 
jejich práv.

Pokud budeme k sobě vzájem-
ně tolerantní a ohleduplní, nemusí 
naše město přijímat obecně závaz-
nou vyhlášku na ochranu před 
hlukem. Nedodržování takovéto 
vyhlášky je pokutovatelné, což 
není příjemné pro kapsu občana. 

 Dalibor Madej,
 náměstek primátora
 pro životní prostředí

Výzva

Řada z Vás se s názvem Čerto-
viny už setkala, a to 5. září 2009, 
kdy od radnice vyrazil průvod 
dospělých i dětí na kolečkových 
bruslích. Právě tato akce zahá-
jila cyklus sportovně-kulturních 
programů, které pořádá radni-
ce Mariánských Hor a Hulvák 
s pomocí agentury OCCAM PR 
s.r.o. od září letošního roku až do 
září roku 2010 (vyvrcholení vel-
kou poutí). A proč právě Čertovi-
ny? Mariánské Hory kdysi nesly 
název Čertova Lhotka (až do roku 

1900), čertík se stal symbolem na 
řadě akcích, které většinově pořá-
dala starostka Ing. arch. Liana 
Janáčková. V rámci cyklu Čerto-
vin se můžete těšit na:

3. 10. 2009 Rodinné Inline 
bruslení – Startujeme od radnice 
Mariánské Hory a Hulváky, Pře-
myslovců 63, 0strava-Mariánské 
Hory ve 14.00 hodin. Je připra-
vena dráha vedoucí ulicí Pře-
myslovců, Emila Filly, Korunní 
zpět k radnici. Odborní instruk-
toři Vám mohou zapůjčit brusle, 
poradí „jak na to“ a provedou Vás 
překážkovou dráhou. Soutěžíme 
o nejrychlejšího a nejšikovnější-
ho bruslaře. Celým sportovním 
odpolednem Vás provede známý 
moderátor Aleš Juchelka. 

17. 10. 2009 Jarmark – Pro-
gram začne ranní bohoslužbou 

a následně samostatným jarmar-
kem, kde si budou moci návštěv-
níci zakoupit kulinářské speciali-
ty, drobnosti pro radost nejen pro 
sebe, ale i pro své děti. O zábavu 
se opětovně postará moderátor 
Aleš Juchelka, v rámci jarmarku 
na vás čekají doprovodné atrak-
ce.

Další akce, které připravu-
jeme:
 7. 11. 2009 Drakiáda
 21. 11. 2009 Lampionový průvod
 5. 12. 2009 Mikuláš.

Bližší informace o akcích 
najdete nejen ve Zpravodaji 
MHaH, ale také na webové strán-
ce www.marianskehory.cz, sekce 
Čertoviny.

S heslem „ve zdravém těle, 
zdravý duch“ se na Vás těšíme na 
všech akcích Čertovin. (GZ)

Radnice zve na ČertovinySTALO SE:
Ocenění ředitelky školy
Na konci školního roku 2008/2009 se uskutečnil 

v obřadní síni ÚMOb Ostrava-Mariánské Hory slavnostní podvečer 
vyplněn nejen hudbou, ale hlavně předáváním Cen ředitelky 
školy a ocenění pedagogů školy. Paní ředitelka Mgr.Pavla Kova-

lová poděkovala 
tímto oceněním 
nejen vybraným 
žákům, kteří rep-
rezentovali Zák-
ladní uměleckou 
školu Eduarda 
Marhuly, ale také 
svým pedagogům. 
Svůj obdiv přišel 
vyjádřit místosta-
rosta městského 
obvodu MHaH 
RSDr. Jiří Boháč.

Zábavné dopoledne mateřinek v knihovně
na Fifejdách
V polovině června 2009 předškoláci z mateřských škol 

v Mariánských Horách a Hulvákách pomáhali víle a čarodějnici 
najít Puclíkovi cestu do své knihy. V knihovně na ulici Gen.Janka 
museli děti plnit různé úkoly, získávaly za to stříbrňáky a prožili 
kousek bezstarostného dětství před svým nástupem do školních la-
vic. Vše dobře dopadlo, kniha se našla a Puclík se vrátil do svého 
domova. Na závěr skvělého dopoledne „bojovníci“ získali dárky, 
které věnovalo knihkupectví Librex a které jim předával radní 
MHaH Ing. Jiří Jezerský.

Seznam stanovišť a data
přistavení kontejnerů pro svoz 
a likvidaci velkoobjemových 

kontejnerů

5. října 2009
1. Šimáčkova 23-25
2.  Bedřišská kolonie - křižovatka 

Chaloupeckého x Bedřišská
3. Strmá 5
4. Přemyslovců 66 - dvůr
5. Výstavní 22
6. Žákovská - parčík
7. Rtm. Gucmana
8.  Křižovatka Matrosovova x 

Wolkerova

6. října 2009
9.  Bedřišska kolonie křižovatka 

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

7. října 2009
17.  Bedřišská kolonie - křižovatka 

Chaloupeckého x Kordova
18. Železná 10 - 12
19. Nájemnická 12 - 14
20. Novoveská 14
21. Kubelíkova, Solidarity
22. Jiřího Trnky 5
23.  Křižovatka Prostorná x Mrš-

tíkova
24. Gen. Hrušky 23 - 25

8. října 2009
25. Ladislava Ševčíka 17 - 19
26.  Křižovatka Boleslavova x 

Karasova
27. Gen. Janka 2 - parkoviště
28. Cottonové 4 - 6
29. Gen. Hrušky 6
30. Křižovatka E. Filly x Korunní
31.  Křižovatka Mojmírovců x 

Kollárova
32. Oblá

12. října 2009
33. Gen. Janka 5
34. Marie Pujmanové 11
35. Křižovatka Olivova x Raisova
36. Hany Kvapilové 6
37.  Nivnická - zezadu domů 

Přemyslovců 55-59
38. Železná 10-12

Ministerstvo práce a sociál-
ních věcí vydalo publikaci, ve 
které najdou občané praktické 
rady, jak je to s volnem, pokud 
se odstraňují následky povodní, 
jak žádat o mimořádnou okam-
žitou pomoc, jak postupovat 
v případě, když velká voda 
poničila či odnesla doklady 
a řadu dalších informací. Pub-
likace je dostupná i v elektro-
nické podobě, a to na stránkách 
ministerstva (www.mpsv.cz). 

 (GZ)

Publikace
POVODNĚ 2009
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Starostka městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky podle § 15 
odst. 1 a 2 zákona č. 247/1995 Sb., o 
volbách do Parlamentu České republiky 
a o změně a doplnění některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje:

1. Volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky se usku-
teční ve dnech:

9. října 2009 v době od 14.00 
hodin do 22.00 hodin.

10. října 2009 v době od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v jednotli-
vých volebních okrscích jsou volební 
místnosti určené podle místa, kde jsou 
voliči přihlášeni k trvalému pobytu:

 
Volební okrsek číslo
Volební místnost
Vymezení volebního okrsku 

261 - Mariánské Hory
Střední zdravotnická škola a 

VOŠZ, 1. máje 11/2208 
Výstavní
2/2639, 2A/2640, 4/2476, 6/2475,

16/2370, 18/2369, 20/2368, 22/2372, 
22A/2371, 24/2375, 26/2374, 28/2373, 
32/2495, 34/2496, 36/2497, 38/2498, 
40/2499

262 - Mariánské Hory 
Střední zdravotnická škola a 

VOŠZ, 1. máje 11/2208 
Zelená
67/2511, 68/2465, 69/2512, 

70/2523, 71/2513, 72/2524, 74/2525, 
75/2515, 76/2420, 77/2516,78/2419, 
79/2517, 80/2418, 81/2518, 82/2417, 
83/2519, 84/2526, 85/2520, 86/2527, 
87/2521, 88/2528, 89/2522, 90/2529, 
92/2530, 94/2531

263 - Mariánské Hory 
Střední zdravotnická škola a 

VOŠZ, 1. máje 11/2208
28. října
155/2658, 157/2659, 159/2660
Fráni Šrámka
4/2450, 6/2451, 7/2435, 8/2452, 

9/2436, 10/2440, 11/2437, 12/2439, 
14/2438, 16/2508, 18/2509, 20/2453, 
22/2454, 24/2455, 26/2456, 28/2457, 
30/2458, 32/2459 

Jablonského
5/196 

264 - Mariánské Hory 
Knihovna města Ostravy, Dalibo-

rova 9/418  
Bendlova
8/377
Bílá
1/1971, 2/1975, 3/1972, 4/1974, 

5/1973 

Cottonové 
1/1961, 2/1970, 3/1962, 4/1969, 

5/1963, 6/1968, 7/1964, 8/1967,  
9/1965, 11/1966

Daliborova 
8/594, 13/420, 15/421, 18/492, 

24/920, 24A/923, 28/863, 40/708, 
44/966, 56/395, 58/394

28. října 
201/66, 203/81, 217/437, 227/212 
Hany Kvapilové 
1/2006, 2/2000, 3/2005, 4/1999, 

5/2004, 6/1998, 7/2003, 8/1997,  
9/2002, 10/2007, 11/2001

Kopaniny 
10/917, 13/398 
Nájemnická 
12/947, 14/948, 16/949, 35/676, 

39/721
1. máje 
12A/70, 14/69
Slévárenská 
1/436, 11/403, 13/404, 22/427 

265 - Hulváky 
Základní škola, Matrosovova 

14/833 
28. října 
243/102, 247/879, 249/886, 

251/924, 253/925, 255/838, 257/858, 
261/860, 263/824, 265/819, 267/820, 
269/821, 271/857, 273/864, 275/875

Herbenova
1/874, 2/700, 3/769, 4/796, 5/767, 

6/928, 7/801 
Jahnova 
2/870, 3/956, 5/951,7/866, 8/912, 

9/959, 11/1076, 11A/2018, 14/890, 
16/913, 17/894, 19/898, 21/971 

Kalusova 
4/818, 8/871, 10/827 
Kremličkova 
1/922, 3/937, 4/706, 5/993, 6/705, 

8/711, 10/728 
Mrštíkova 
1/868, 2/1217, 6/840, 8/830, 10/798
Prostorná 
2/914, 3/826, 4/811, 8/963 
Tilschové 
1/666, 3/669, 4/839, 5/670, 7/685, 

8/955, 9/766, 10/952, 13/825
Tovární  
8/537, 12/1060, 14/1061, 16/10, 

20/981
Železárenská  
3/694, 9/957, 13/921,15/855, 

17/991, 19/954

266 - Hulváky 
Základní škola, Matrosovova 

14/833
Blodkova 
5/1428, 8/781, 9/591, 10/586, 

22/1469, 30/438, 31/626, 36/437, 
40/435, 44/433

28. října 
277/944
Klínová 
3/1113, 4/638, 5/775, 6/840 

Kukučínova 
3/888, 10/799, 10 A/565, 12/761
Ladislava Ševčíka
6/756, 7/1448, 9/1420, 12/956, 

13/1500, 14/792, 15/1499, 16/822, 
17/1498, 18/787, 19/1497, 20/786, 
21/1496, 22/814, 23/1495, 24/741

Matrosovova 
1/597, 3/979, 5/649, 6/745, 7/644, 

8/791, 9/645, 11/743, 13/662, 15/663, 
17/664, 19/665, 21/751, 23/750, 
25/666, 27/667, 29/637, 33/1087

U Nových válcoven  
2/338, 4/340, 6/342, 8/344 
Wolkrova 
4/790 
Železárenská 
8/619, 14/1102 
Železná 
10/618, 12/606 

267 - Hulváky 
Základní škola, Matrosovova 

14/833  
Bedřišská 
1/1548, 2/1538, 3/1547, 

4/1539, 5/1546, 6/1860, 7/1545, 
7A/115, 8/1540, 9/1544, 10/1861, 
11/1543,12/1541, 18/367

28. října 
279/961, 281/272, 283/223, 

285/250, 289/177, 291/219, 295/1424, 
297/1423, 299/1422, 301/1421 

Jasinkova   
1/1832, 3/1558, 4/1549, 5/1557, 

6/1550, 7/1556, 8/1551, 9A/1555, 
10/1552, 11/1868, 11A/1869, 12/1553

Knüpferova 
1/1458, 2/1457, 3/1456, 4/1455 
Kordova 
6/1559, 8/1560, 9/506, 10/1561
Lázeňská 
1/1462, 2/1461, 3/1460, 4/1459, 

5/2956 
Oborného 
2/1568, 3/305, 7/175, 8/477, 9/1335, 

11/245, 13/856, 14/321, 15/174, 
16/337, 20/170, 25/238, 25A/61, 
27/254, 28/237, 31/266, 34/270 

Varšavská 
4/282, 5/285, 6/264, 7/1577, 9/413, 

10/265, 13/229, 15/230, 16/576, 
17/231, 18/234, 20/235, 21/268, 
22/236, 23/596, 24/445, 26/485, 
26A/132, 28/483, 29/378, 30A/573, 
31/269, 32/286, 34/568, 42/479, 
44/1294, 46/1435, 106/425

Žákovská 
28/273, 34/94, 36/95  

268 - Mariánské Hory 
Střední škola stavební a dřevo-

zpracující, Mojmírovců 42/1002
 
28. října   
242/653, 248/813, 254/852, 

256/853, 260/861, 262/929, 264/944, 
266/950, 268/964, 270/829, 272/723

Josefa Šavla 
5/734, 6/689, 8/768, 11/750, 13/765, 

15/764, 17/763, 19/762, 23/760
Karla Tomana 
3/620, 5/627, 7/618, 9/624,11/606, 

13/625
Klostermannova 
3/759, 5/758, 6/882, 7/757, 8/845, 

9/756, 10/904, 11/755, 13/754, 19/742, 
20/771, 

Kubelíkova 
1/736, 3/737, 4/751, 5/738, 6/752, 

7/739, 8/753, 9/740, 10/782, 11/741, 
15/779, 19/939

Sokola Tůmy  
1/1099, 2/831, 4/749, 6/748, 8/747, 

10/746, 12/745, 14/744, 18/775, 
22/773, 24/776

Solidarity   
2/926, 4/897, 6/893, 8/14, 9/780, 

12/843, 14/787    
U Vodojemu   
2/812, 4/664, 5/797, 6/656, 7/2099, 

8/661, 9/667, 10/662
V Zátiší 
2/628, 3/651, 4/619, 5/655, 6/629, 

7/652, 8/621, 9/654, 10/623, 11/673, 
12/646, 14/622

Vršovců 
35/899, 37/908, 41/891, 43/170, 

45/786, 47/785, 49/784, 53/777 

269 - Mariánské Hory 
Střední škola stavební a dřevo-

zpracující, Mojmírovců 42/1002
28. října 
208/190, 212/158, 218/197
Karla Tomana 
4/330, 6/633, 8/643, 12/1080, 

14/1078
Kollárova   
7/193, 8/354, 9/194, 10/355, 11/195, 

12/356, 13A/351, 18/584 
Kravařská 
1/1111, 5/770 
Mojmírovců 
17/579, 19/580, 25/1092, 27/1069, 

29/1073
Oblá 
2/788, 2A/1116, 2B/1125, 6/1101, 

7/1070, 8/1112, 9/1071, 11/1008, 
13/1068

Slavníkovců 
9/791, 11/1108, 13/1109, 15/1110

270 - Mariánské Hory 
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
5/674, 9/1050 
Mládí 
1/1095, 2A/1196, 3/1120, 4/1128, 

6/1129, 8/1138
Mojmírovců 
26/1188, 28/1134, 30/1118, 32/1117, 

34/1246, 36/1247, 38/1248, 40/1256

271 - Mariánské Hory 
Dům s pečovatelskou službou, 

Novoveská 14/1168

Náprstkova  
23/994
Novoveská   
6/978, 8/979, 10/659, 12/691, 

14/1168, 18/28, 20/281
Vršovců 
31/1039, 33/1053, 54/29, 56/1126,

58/1127, 60/1133, 62/1132, 64/1009

272 - Mariánské Hory 
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
11/712, 13/835, 15/841, 17/878, 

21/1257, 23/1141
Karasova 
8/1169 
Václavská 
10/1143 
Vršovců 
2/1147, 4/1146, 6/1145, 19/1144 
 
273 - Mariánské Hory 
Dům s pečovatelskou službou, 

Šimáčkova 27/1148 
Františky Stránecké  
3/803 
Gen. Hrušky 
1/2035
Novoveská 
24/509, 26/507, 28/506, 30/505, 

32/61, 34/63
Přemyslovců 
64/1166, 66/1167, 68/1232
Rybářská 
13/1223 
Šimáčkova 
9/1219, 11/731, 12/730, 17/641, 

18/1020, 23/1010, 25/1011, 27/1148

274 - Mariánské Hory 
IUVENTAS - Soukromé gymnázi-

um a střední odborná škola s. r. o., 
U Dvoru 14/1119

Korunní 
63/822, 67/637, 72/970, 74/974, 

78/603, 80/1091
Lomená 
1/935, 5/961, 9/135
Marie Pujmanové 
6/1228, 8/1221, 10/663, 12/848, 

13/132, 15/1007, 16/1131, 17/1075, 
21/1097

Přemyslovců 
48/836, 50/832, 52/992, 56/1162, 

58/1163, 60/1164, 62/1165
Strmá 
3/1013, 5/808, 7/1012
Sušilova 
1/919, 3/986, 5/1004, 7/658
Šimáčkova 
7/1220
U Dvoru 
4/1085, 5/1229, 6/43, 7/1230, 

8/1096, 9/1231, 11/518, 21/1040

275 - Mariánské Hory 
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
2/1115, 4/989, 6/990, 8/634
 (Pokračování na str. 5)
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I. možnost vyřízení voličského průkazu
1. Voliči, který nebude moci volit ve volebním 

okrsku, v jehož seznamu pro volby do Posla-
necké sněmovny Parlamentu České republiky, 
vedeném úřadem městského obvodu, je zapsán, 
vydá tento úřad na jeho žádost voličský průkaz.

2. Volič může již nyní požádat o vydání 
voličského průkazu, a to písemným podáním 
opatřeným ověřeným podpisem voliče. Písem-
ná žádost musí být  doručená nejpozději do 
2. 10. 2009 na Úřad městského obvodu Mariá-
nské Hory a Hulváky, Přemyslovců 63. Volič 
může o vydání voličského průkazu požádat rov-

něž osobně na úřadě městského obvodu (kan-
celář č. 3 přízemí, paní Antonie Havlíková, tel. 
599 459 206)  do okamžiku uzavření seznamu 
voličů, tj. do 7. 10. 2009 do 16.00 hodin.

3. Úřad městského obvodu předá voličský 
průkaz osobně voliči nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 
žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo 
jej voliči zašle na jim uvedenou adresu a to nej-
dříve 24. 9. 2009.

4. Voličský průkaz opravňuje voliče k hlaso-
vání ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrs-
ku na území České republiky, popř. i v zahrani-
čí, jak je uvedeno v části II. 

II. možnost hlasování voličů, kteří budou 
ve dnech voleb mimo území České republiky

Podle platné právní úpravy lze volit v těch-
to volbách i v zahraničí, a to na zastupitelských 
a konzulárních úřadech České republiky. Jestliže 
se bude volič v době voleb zdržovat v zahrani-
čí, má dvě možnosti jak postupovat, odvislé do 
určité míry od charakteru svého pobytu, a to zda 
půjde o pobyt dlouhodobý (např. zaměstnání, 
studium, stáž) či krátkodobý (např. dovolená, 
pracovní cesta). Bližší informace jsou dostup-
né na webových stránkách MV www.mvcr.cz/
volby nebo na úřadě městského obvodu tel. č. 
599 459 206. 

k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o 
změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Informace pro voliče

Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny
parlamentu České republiky
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(Pokračování ze str. 4)

28. října 
202/1081, 204/1093
Karasova 
5/466, 11/915
Kaštanová 
6/2030
Kralická 
4/333, 6/332
Mojmírovců 
5/597, 7/695, 8/200, 11/1045, 

12/1122, 14/1001
Nivnická 
3/201, 4/180, 5/202, 8/182, 9/617, 

10/665, 12/388, 16/1017, 18/564, 
20/456, 23/331, 25/350

Přemyslovců  
3/53, 9/56, 11/57, 13/977, 17/987, 

19/975, 21/804, 25/72, 29/74, 35A/285, 
41/338, 51/865, 55/1238, 57/1239, 
59/1240, 63/224

Slavníkovců 
8/657,10/1106, 12/1106, 14/321, 

16/724, 18/729, 20/233, 24/639, 
26/823 

Štítného 
13/1114, 15/1000 

276 – Mariánské Hory 
IUVENTAS - Soukromé gymná-

zium a střední odborná škola s.r.o.,
U Dvoru 14/1119  

Hozova 
1/484
Hudební 
1/503, 2/496, 4/1100, 5/1242, 

7/1243, 8/1006, 9/930, 10/1089
Klicperova 
11/1057, 13/847, 15/846
Korunní 
41/900, 43/1211, 45/1211, 47/1211, 

50/910, 51/1088, 52/906, 54/288,  
55/980, 56/909, 59/1244, 61/1244, 
62/1058, 64/1054

Ludmilina 
23/1082, 25/965, 30/1065, 31/942, 

32/995, 33/1051, 34/1003, 36/131,  
38/1062, 40/1059,  

Marie Pujmanové 
11/1137
Stojanovo nám. 
1/1072, 2/940, 3/1136, 5/936, 6/932 
Přemyslovců 
28/1055, 32/793, 34/576, 40/714, 

42/1260, 44/967

Raisova 
3/859, 9/905, 11/903, 15/916, 

17/927, 19/931, 21/946, 25/988, 
27/996

Sušilova 
2/1052
Závišova 
3/1056 
277 - Mariánské Hory  
Dům techniky, Mariánské nám. 

5/480 
Čelakovského  
3/1064, 8/490, 9/607
Dr. Maye 
1/463, 2/809, 8/1063, 9/591
Emila Filly 
1/508, 2/1090, 3/1042, 5/1043, 

6/726, 8/604, 9/551, 12/982, 14/1105, 
15/241 

28. října 
170/1263, 180/938, 184/341, 

186/243, 190/242
Hynaisova 
12/790
Kalvodova 
3/687, 4/704, 6/907
Klicperova 
2/614, 4/615, 6/616, 9/1032
Korunní 
13/973, 15/807, 17/1123, 25/713, 

37/817
Mariánské nám. 
3/1041, 4/461, 7/495, 11/600, 

12/100
Olivova 
3/553
Pražákova 
2/225, 9/1099, 11/1098, 12/702, 

14/715, 16/716
Přemyslovců 
16/476, 20/533, 22/534, 24/1029, 

26/1030,
Raisova 
4/881, 6/1066, 8/718
Tvorkovských 
3/348, 6/902, 10/888, 11/222, 

19/1102, 20/244, 21/1103, 22/877, 
23/1104, 

Závišova 
4/1031 

278 - Mariánské Hory 
Dům techniky, Mariánské nám. 

5/480 
Baarova   
2/1047, 4/2073, 5/943, 6/2074, 

7/976, 8/1046, 9/1067, 10/2012 

Korunní   
6/842, 12/1026, 14/1027, 16/1028, 

18/933, 20/834, 22/934, 24/102, 
26/1023, 28/1024, 30/1025, 32/984, 
34/1033, 36/1195, 38/1194, 40/1193, 
42/1192 

Novinářská  
3/1113 
279 - Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Baarova 
15/1161, 17/1160
Gen. Janka 
1/1156, 3/1157, 5/1158, 7/1159 

280 - Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Janka 
2/1154, 4/1153
Jiřího Trnky 
1/1149, 1A/1250, 3/1150, 3A/1251, 

5/1151, 5A/1252, 7/1152, 7A/1253, 
9/1237

Rtm. Gucmana 
1/1191, 3/1190
 
281 - Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Hrušky 
2/1197, 4/1198, 6/1199, 8/1207, 

10/1201, 12/1202, 14/1203, 16/1204, 
18/1205, 20/1206

282 - Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Hrušky 
22/1210, 23/1216, 24/1214, 

25/1215

3. Volič po příchodu do voleb-
ní místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanských průkazem nebo 
cestovním pasem. Neprokáže-li volič 
svou totožnost a státní občanství Čes-
ké republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.

4. Voliči, který nebude moci volit 
ve volebním okrsku, v jehož stálém 
seznamu je zapsán, vydá úřad měst-
ského obvodu na jeho žádost voličský 
průkaz a to za podmínek stanovených 
zákonem.

5. Každý volič se musí před hlaso-
váním odebrat do prostoru pro úpravu 
hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 
volební komise hlasování neumožní.

 6. Voliči obdrží nejpozději 3 dny 
přede dnem voleb hlasovací lístky. 
V den voleb volič může obdržet hlaso-
vací lístky i ve volební místnosti.

V Ostravě – Mariánských Horách 
dne 24. 8. 2009

Ing, arch. Liana Janáčková, 
v. r. starostka
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Září 1992: Meresjevova ulice v Ma-
riánských Horách byla přejmenována 
na ulici Grmelovu – po tajemníku Janu 
Grmelovi, který se zasloužil o rozvoj 
obce Mariánské Hory a o její povýšení 
na město.

Září 1993: Zpravodaj byl u slavnost-
ního otevření knihovny v nově zrekon-
struované budově v Martinské kolonii 
v Ostravě-Mariánských Horách na ulici 
Daliborově.

Září 1994: Věnujeme se tématu „Byty 
a zákon č. 72/1994 Sb. Tímto zákonem 
došlo k uvolnění trhu s byty. Občané se 
dovídají, co všechno je nutno vykonat, 
aby se nájemník stal majitelem a aby 
majitel mohl prodat.

Září 1995: Starostka Ing. arch. Liana 
Janáčková se zúčastnila Evropské kon-
ference žen, která se konala v Dublinu. 
Zúčastněné diskutovaly na téma Ženy, 
politika a demokracie.

Září 1996: Po 90 letech se vrací 
bývalá Obchodní škola zpět do Marián-
ských Hor, a to pod názvem Obchod-
ní akademie v Ostravě-Mariánských 
Horách se sídlem Karasova 16.

Září 1997: Zpravodaj přináší speciál-
ní přílohu Povodeň – nečekané záplavy 
v červenci v r. 1997 postihly i obvod 
MHaH.

Září 1998: Věnujeme se problema-
tice oprav domu Šimáčkova 27, Ostra-
va-Mariánské Hory. Tento byl postaven 
v r. 1970, po řadě drobných oprav byl 
dům celkově rekonstruován.

Září 1999: Otiskujeme výzvu Sou-
kromé zvláštní a pomocné školy pro 
děti s více vadami z ulice Železárenské. 
Jedná se o pomoc při realizaci projektu 
„Sociální automobil“ – nákup speciálně 
upraveného vozu. Ten poskytla autopro-
dejna DANKAR.

Září 2000: Organizovaně se prová-
dělo povinné očkování psů. Od tohoto 
data tato povinnost již přechází na maji-
tele psů.

Září 2001: Informujeme čtenáře, že 
slavíme 100 let názvu Mariánské Hory. 
Původní název Čertova Lhotka byl 
v r. 1900 změněn na Ostravská Lhotka. 
V r. 1901 výbor obce rozhodl, že se 
budeme jmenovat Mariánské Hory na 
počest Bohorodičky Panny Marie.

Září 2002: Městský obvod Mariánské 
Hory a Hulváky zřizují své internetové 
stránky www.marianskehory.cz.

Září 2003: V rámci projektu „Rege-
nerace sídliště Fifejdy I“ byl vybudo-
ván nový sportovní areál v prostorách 
Základní školy Gen. Janka v Ostravě-
Mariánských Horách. 

Září 2004: Domov s pečovatelskou 
službou na ulici Novoveské má unikátní 
zařízení – jižní fasádu štítové stěny se 
solárními kolektory o absorpční ploše 
163 m2. Sluníčko ohřívá užitkovou vodu 
pro 108 bytů.

Září 2005: Ostravská Charita otevře-
la na Zelené ulici v Mariánských Horách 
Charitní dům svaté Alžběty. Dům je 
určen pro přechodný pobyt seniorů 
a osob se zdravotním postižením. 
Původně byla v domě mateřská škola, 
pak gymnázium a krátce vysoká škola. 

Září 2006: Zpěvák, skladatel Jaromír 
Nohavica se vrací do rodné Ostravy. Na 
stránkách Zpravodaje MHaH si můžete 
přečíst, proč si vybral pro svůj život prá-
vě Mariánské Hory.

Září 2007: Přibližujeme Armádu spá-
sy. Věnujeme se nejen historii, ale také 
záslužné práci zaměstnanců Azylového 
domu v Ostravě-Hulvákách.

Září 2008: Vstupuje v platnost obec-
ně závazná vyhláška Statutárního měs-
ta Ostravy, která nařizuje majitelům psů 
korzovat se svými pejsky jen na vodítku.
 (red)

Září ve Zpravodajích, 
aneb o čem jsme psali…

V Mariánských Horách 
a Hulvákách jsou vidět „oranžo-
vé čety“ – většinově jde o obča-
ny z Mariánských Hor a Hulvák, 
kteří se stali zaměstnanci Úřadu 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Přišli k nám 
z Úřadu práce, který nám z vět-
ší části přispívá na jejich mzdu. 
Zpočátku jsme začali spolupra-
covat s 6, nyní zaměstnáváme 
již 13 osob. Vzhledem k tomu, 
že málokdo z nich má vzdělá-
ní, vykonávají pouze úklidové 
práce. Vidíme to jako pozitivní 
krok – součinnost mezi občanem 

a radnicí. Z ankety ohledně úkli-
du našeho obvodu vzešlo, že tito 
pracovníci jsou potřební a žádaní. 
Na druhou stranu je nemilé zjiště-
ní, že úklidová četa v určitý den 
uklidí ulici-prostor a druhý den je 
tam bohužel opět nepořádek. Mezi 
jinými mohu jmenovat hlavně uli-
ci Přemyslovců.

Na ulici Zelené je v plném 
proudu rekonstrukce komunika-
ce. Je to místní komunikace II. tří-
dy, po které jezdí místní hromadná 
doprava, a proto je ve správě Ost-
ravských komunikací. Od červen-
ce do poloviny srpna prováděla 

fi rma plánovanou opravu povrchu 
vozovky. Jelikož v předchozí době 
docházelo na této komunikaci ke 
kolizním situacím při střetu pro-
tijedoucích autobusů pravidel-
ných linek, přistoupil městský 
obvod Mariánské Hory a Hulváky 
k rekonstrukci, která řeší umístění 
šikmých parkovacích stání v místě 
dnešního chodníku. Nový chodník 
bude posunut do zeleného pásu 
pozemku. Z technických důvodů 
bude takto řešena jen levá strana 
ve směru od 1. máje k ul. Výstav-
ní. Na druhé straně se budou opra-
vovat jen chodníky. Náklady na 
celou akci jsou ve výši 6,4 mil., 
částečně je kryta dotací získanou 
z Magistrátu města Ostravy. Celá 
rekonstrukce by měla být dokon-

čena koncem letošního roku, zeleň 
se bude upravovat na jaře 2010.

Na 30ti místech v Marián-
ských Horách a Hulvákách vzni-
kají kontejnerová stání na sepa-
rovaný odpad. Z 80 % je akce 
pokryta fi nančními prostředky 
fi rmy OZO, zbylými 20 procenty 
se podílí městský obvod MHaH. 
Návrhy rozmístění kontejnerů 
jsme získali od občanů našeho 
obvodu. Snažili jsme se jim více-
méně vyhovět a kontejnerová stání 
jsou pouze na pozemku v majetku 
městského obvodu. Dokončení je 
v plánu do konce letošního roku. 
Seznam míst je občanům k dispo-
zici na odboru VVaZ.

Ing. Dagmar Pulchartová,
vedoucí odboru VVaZ

Kontejnerová stání Novoveská – Vršovců – Korunní.

Co nám léto přineslo?

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandi-
dátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována 
v Moravskoslezském kraji, může delegovat 1 člena a 1 náhradníka 
do okrskové volební komise jak stanoví § 14e zákona č. 247/1995 Sb., 
o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění někte-
rých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Seznam musí být předán nejpozději do 19. 9. 2009 (sobota). 
V tento den bude na úřadě městského obvodu zabezpečena služba od 
8.00 do 16.00 hodin, v úřední dny  tj. pondělí a středa v době od 8.00 
do 17.00, v ostatní dny od  8.00 do 14.00 hodin. Převzetím seznamů 
byl pověřen Ing. Rudolf Zahradník, vedoucí odboru organizačního 
a vnitřních věcí (1. patro, č. dveří 22, tel: 599 459 204).

Informace pro politické strany, politická hnutí a koalice, 
jejichž kandidátní listina pro volbu do Poslanecké

sněmovny byla zaregistrována v Moravskoslezském kraji

Pozn. redakce: V době uzávěrky tohoto Zpravodaje není termín voleb 
z důvodu rozhodnutí Ústavního soudu přesně stanoven.
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l Svatováclavský hudební festi-
val se bude konat 28. září – 28. října 
2009. Vstupenky si můžete zakoupit 
v Ostravském informačním servise, 
s.r.o. na ulici Nádražní, Moravská 
Ostrava

l Na výstavu s velmi jednoduchým označením 
1989!!! Vás zve Archiv města Ostravy. V budově 

Nové radnice si přiblížíte nejen události od 17. lis-
topadu 1989 do návštěvy prezidenta Václava Hav-
la 3. ledna 1990 v Ostravě, ale také období kolem 
roku 1958, všední den obyvatel před rokem 1989 
a konkrétní situaci v pátek 17. listopadu 1989. 
Neváhejte, výstava končí 30. 9. 2009. 
l V soboru 26. září 2009 mohou senioři využít 

Dne otevřených dveří Ostravského muzea, a to od 
9.00 do 13.00 hodin při postupně organizovaných 
prohlídkách. 

Kulturní kukátko

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ
Letní prázdniny jsme dětem 

i rodičům zpestřili dvěma výlety 
z projektu „Kouzelná knihov-
na-knihovna pro všechny“, které 
fi nancovala nadace OKD. Prv-
ní z nich jsme nazvali Putování 
k Jistebnickým rybníkům. Jak už 
sám název napovídá, putovalo 
se do Jistebníku, a to přes Polan-
ku autobusem a dále pěšky až 
k rybníkům. Průběžně se dělaly 
zastávky na nejrůznější hry. Děti 
měly například za úkol sestavovat 
obrázky z nalezených přírodnin, 
učily se házet „žabky“ do rybníka 
nebo se rozprchly po louce a hle-
daly dobře ukrytá přísloví, která 
si měly navíc zapamatovat. Do 
všeho se pouštěly s vervou a nic 
na tom neubralo ani úmorné ved-
ro ani jistebničtí komáři. Zvláště 
sbírání kamenů pro házení žabek 
je zaujalo natolik, že někteří nevá-
hali jít obtěžkáni kameny i delší 
dobu, jen aby jich měli co nejvíce, 
až házení vypukne.

Druhý výlet směřoval do Mys-
tické mydlárny ve Vratimově. 
V mydlárně děti viděly průběh 
výroby přírodního mýdla metodou 
za studena a také si mohly zakou-
pit mýdlové výrobky. Vzhledem 
k vydařenému počasí pokračo-
val výlet přes Vratimov k řece 
Ostravici a dále do Hrabové-stat-
ku. Tady byl největším zážitkem 
výběh koz a koní.

Knihovna Daliborova 9, 
Ostrava-Mariánské Hory

24. 9. čtvrtek v 16.00 „Můj pes, 
můj přítel“ – beseda pro dospělé 
návštěvníky s Ladislavem Hol-
bou o životě zrakově postižených 
a pomoci vodících psů.

21. 9. – 25. 9. pondělí až pátek 
od 14.00 – 16.00 „Zdobené 
hrníčky“ - výtvarná dílna pro 
rodiče a děti, ve které budeme 
malovat na keramické hrníčky 
(v rámci projektu „Kouzelná 
knihovna – knihovna pro všech-
ny“ za fi nanční podpory Nadace 
OKD).

29. 9. úterý 15.00 – 16.00 „Kdo 
neštěká není pes“ - v Čítárně 
u čerta veselé vyprávění a čtení ze 
života psů. Děti mohou přivést své 
pejsky a popovídat o příhodách, 
které s nimi zažily.

29. 9. – 2. 10. úterý a pátek 
14.00 – 16.00 „Velký knihovnic-
ký turnaj v pexesu“ - I. (poboč-
kové) kolo turnaje pro dětské 
čtenáře. Čtyři nejlepší soutěžící 
postoupí do II. (obvodního) kola.
5. – 9. 10. 2009 pondělí – pátek 

patří knihovnám.
Celostátní akce se jmenuje 

„Týden knihoven“.

Knihovny jsou dnes místem, 
kde je možné trávit volný čas, 
místem setkávání a jsou dostupné 
každému.

Knihovnu v Mar. Horách na 
ulici Daliborova 9 navštíví 6. 10. 
úterý v 10.30 známá spisovatelka 
Ivona Březinová. Budeme si s ní 
povídat o jejích knihách.

Proběhne kolo Velkého kni-
hovnického turnaje v pexe-
su“- fi nále - pro dětské čtenáře. 
Čtyři nejlepší soutěžící z každé 
knihovny postoupí do obvodního 
kola., které bude ve středu 7. 10. 
v knihovně ve Vítkovicích (v rám-
ci projektu „Kouzelná knihovna – 

knihovna pro všechny“ za fi nanční 
podpory Nadace OKD).

8. 10. čtvrtek 14. 00 – 17.00 
se v dětském oddělení bude konat 
„Barevné nudlování“ 

Upozornění: 9. - 10. 10. se 
budou v knihovně na Daliborové 
ulici konat volby. Knihovna bude 
mít otevřeno: 9. 10. pátek 9 – 12 
hodin, 10. 10. sobota zavřeno.

20. 10. úterý v 16.00 V rámci 
cyklu „Pojďme se seznámit“ se 
koná beseda „Šťastné dětství pod 
komíny a rourami“ s Lenkou 
Kocierzovou, kronikářkou obvo-
du Vítkovic (v rámci projektu 
„Kouzelná knihovna - knihovna 
pro všechny“ za fi nanční podpory 
Nadace OKD).

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
1. 9. – 29. 9. „Akvarely, paste-

ly a kresby“ – výstava paní Olgy 
Bubeníkové.

16. 9. středa v 15.00 „Koleč-
kiáda IV“ – tradiční zábavné 
odpoledne v rámci Evropského 
týdne mobility. Děti budou sou-
těžit na koloběžkách, kolech a in-

line bruslích na hřišti u ZŠ Gen. 
Janka a v nedalekém parku. 

23. 9. středa 14.00 – 15.00 
„Knihomol“ – celoroční literární 
kroužek pro děti, který je zamě-
řen na rozvoj čtenářství (v rámci 
projektu „Kouzelná knihovna - 
knihovna pro všechny“ za fi nanč-
ní podpory Nadace OKD).

24. 9. čtvrtek 13.00 – 17.00 
„Zdobené hrníčky“ – výtvarná 
dílna pro rodiče a děti, ve které 
budeme malovat na keramické 
hrníčky (v rámci projektu „Kou-
zelná knihovna – knihovna pro 
všechny“ za fi nanční podpory 
Nadace OKD).

30. 9. středa v 16.00 „Odpo-
lední chvilka s knihou“ – veřej-
né čtení pro dospělé a zvláště pro 
seniory. Ze svých oblíbených knih 
bude číst známý ostravský herec 
NDM pan Jiří Sedláček (v rámci 
projektu „Kouzelná knihovna – 
knihovna pro všechny“ za fi nanč-
ní podpory Nadace OKD).

1. 10. – 2. 10. čtvrtek a pátek 
14.00 – 16.00 „Velký knihovnic-
ký turnaj v pexesu“ - I. (pobočko-
vé) kolo turnaje pro dětské čtená-
ře. Čtyři nejlepší soutěžící postou-
pí do II. (obvodního) kola, které 
bude ve středu 7. 10. v knihovně 
ve Vítkovicích (v rámci projektu 
„Kouzelná knihovna – knihovna 
pro všechny“ za fi nanční podpory 
Nadace OKD).

1. 10. – 31. 10. „Fotografi e“ 
– výstava fotografa pana Jiřího 
Hrdiny. Vernisáž výstavy bude ve 
čtvrtek 1. 10. v 17.00.

Bližší informace o připravova-
ných akcích naleznete v knihov-
nách.

 Na akce zvou knihovnice

Od února letošního se poprvé 
v Mariánských Horách začala 
vyučovat Capoeira. Jedná se 
o brazilské bojové umění (více 
o Capoeiře v únorovém vydaní 
Zpravodaje). V Ostravě se jedná 
teprve o druhý klub Capoeiry 
a to proto, že je v České repub-
lice poměrně mladým bojovým 
uměním a nemá zde zatím, tak 
pevné kořeny. Nově otevřený 
kurz Capoeiry v Mariánských 
Horách byla velkou neznámou 
a podle slov Malandra (trenér 
Ginga Mundo) nebylo vůbec 
lehké se v této části Ostravy 
uchytit. I přesto všechno se zde 
tréninky uchytily a kurzy již 
navštěvuje řada studentů v roz-
mezí 6 - 32 let. Pro děti je trénink 
specifi cky zaměřen na rozvoj 
pohybových schopností a to ve 
formě her, dále pak se učí ovlá-
dat své končetiny (kopy, kryty, 
obrana). Pro starší je trénink 
zaměřen na fyzickou kondici, 
koordinaci pohybu a především 

na boj samotný, kdy za využití 
bojových pomůcek mohou cvi-
čit účinnost a přesnost úderu. 
Tímto vás chce Capoeira Ginga 
Mundo pozvat na druhý nábor, 
který proběhne na začátku 
října pro děti ve věku 5 - 8 let 
a pro starší ve věku od 14 
a výše let v SVČ Korunka, 
kde také trénujeme. Chtěl bych 
také za Ginga Mundo poděko-
vat našim nejmladším a nejši-
kovnějším studentům a jejich 
rodičům za podporu. Poděko-
vání pro Filipa Reitera (6 let), 
Míšu Knapíka (6), Martina 
Krčmáře (6), Dominiku Gvešá-
kovi (6), Vláďovi Hejzlarovi 
(10) a Fabiovi Krivemu (10). 
Průběžné informace ohledně ná-
boru můžete sledovat na našich 
stránkách www.gingamundo.eu
nebo je můžete získat u Petra 
Jaskiewicze (zástupce trenéra) 
na tel. čísle 723 222 364.

 Petr Jaskiewicz

Capoeira je v Mariánských 
Horách

O b c h o d -
ní akademie 
Ostrava vyví-
jí dlouhodo-
bou iniciativu 
o získání prostředků z Evropské-
ho sociálního fondu ke svému 
dalšímu rozvoji. Tato snaha byla 
podpořena grantovým příspěvkem 
z Nadace OKD, s jehož pomocí 
došlo k podpoře materiálně-tech-
nického vybavení školy a rovněž 
byla připravena žádost o fi nanční 
podporu z Operačního programu 
Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost.

Předložená žádost nese název 
Zvýšení konkurenceschopnosti 
středních škol v regionech Morav-
skoslezsko a Zlínsko formou 
implementace moderních, invenč-
ních a interaktivních metod výuky. 
Jak je z názvu patrné, nejedná se 
pouze o rozvoj OA Ostrava jako 
takové, ale v projektu je zapojena 
také OA Valašské Meziříčí v roli 
partnera. Připravený projekt usilu-
je nejen o podporu cílové skupiny 
žáků, ale projekt je koncipován 
tak, aby bylo také podpořeno další 

vzdělávání pedagogických pracov-
níků zúčastněných škol. Mezi klí-
čové aktivity projektu patří vybu-
dování Centra environmentálního 
vzdělávání a udržitelného rozvoje, 
dále příprava materiálů pro výuku 
na interaktivní tabuli, zorganizo-
vání 2 veletrhů fi ktivních fi rem a 2 
projektových dnů. Pro žáky budou 
rovněž zpracovány pracovní listy 
k výuce cizích jazyků a bude posí-
lena jejich gramotnost čtenářská, 
matematická a fi nanční.

O tom, zda bude připravený 
projekt podpořen k fi nancování se 
rozhodne na přelomu roku. Každo-
pádně právě přispěním Nadace 
OKD byly vytvořeny vhodné pod-
mínky pro vznik tohoto projektu. 
Na řešení grantu Nadace OKD 
a přípravě nového projektu se 
podíleli Ing. Jan Nevima, Ph.D. 
a Mgr. Linda Svobodová. Ředitel-
ka OA Ostrava paní Ing. Eva Kaz-
dová podporuje aktivity vedoucí 
ke zvýšení konkurenceschopnos-
ti OA Ostrava na trhu středních 
odborných škol.

Mgr. Zdeňka Zamazalová,
Obchodní akademie,
Ostrava-Mariánské Hory

OA Ostrava usiluje o prostředky 
Evropského sociálního fondu
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Zastupitelstvo městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky na svém 
mimořádném zasedání konaném 
dne 22. června 2009 schválilo nové 
Zásady pro prodej bytů, nebytových 
prostorů a souvisejících pozem-
ků  z vlastnictví statutárního měs-
ta Ostravy, svěřených městskému 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. 
Tyto zásady včetně „kuchařky“, tj. 

vývojového diagramu objasňující 
způsob prodeje – zejména postup-
né kroky, jsou k dispozici v tiště-
né formě na majetkovém oddělení 
a v elektronické podobě na webových 
stránkách Úřadu městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky. Bližší 
informace podá vedoucí majetko-
vého oddělení Jindřiška Pavúková, 
tel. 599 459 253 nebo Ing. Renata 
Kozelská, tel. 599 459 297. 

Jindřiška Pavúková,
vedoucí majetkového oddělení

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

 Název ZÚ Kdy V kolik Předpoklád. Pro jaký věk Cena ZÚ
    počet členů 
 Výtvarný I. pondělí 14.00-16.00 15 6-12 let 700,- 
 Keramika I. pondělí 15.00-16.30 10 6-15 let 700,-
 Keramika II. pondělí 16.30-18.00 10 6-15 let 700,-
 Klub deskových her
 Korunka přípravka pondělí 15.00-17.00 10 7-16 let 400,-/50,-/vs. 
 Florbal I. pondělí 15.45-17.15 15 6-15 let 600,-
 Capoeira Ginga Mundo
 - 2x týdně pondělí 18:00-19.00 10 6-12 let 600,-
 Capoeira Ginga Mundo
 - 2x týdně pondělí 19:00-20.00 10 dospělí 700,-
 Taneční klub pondělí 15.30-17.30 25 do 12 let Cena bude
 – junioři, latino show     upřesněna
 Výtvarný II. pondělí 16.00-18.00 15 12-20 let 700,-
 DIVIDLO „ZATÍMnijak“ pondělí 17.00-19.00 10 neomezeno 500,-
 Kalanetika I pondělí 16.00-17.00 10 dospělí 500,-/50,-/h 
 Zdravotní cvičení I. pondělí 17.00-18.00 8 dospělí 500,-/50,-/h.
 RENNY X pondělí 17.30-19.30 20 neomezeno 600,-
 HLUBINA – soubor pondělí 19.30-22.00 15 16-… 500,-
 HLUBINA -muzika pondělí 19.30-22.00 10 16-21 500,-
 Výtvarný III. úterý 14.00-16.00 15 6-12 let 700,-
 Keramika III. úterý 14.00-16.00 10 6-15 let 700,-
 Keramika IV. úterý 16.00-18.00 10 6-15 let 700,-
 Výtvarný IV. úterý 16.00-18.00 15 12-20 let 700,-
 DIVIDLO –„ Snové“ úterý 16.00-20.00 20 10-26 let 400,-
 DIVIDLO-„Novicky“ úterý 16.00-19.00 20 12.-… 400,-
 DISKO DANCE I.
 - taneční soubor úterý 16.00-17.30 10 7-12 let mladší 550,-
 Výtvarné a textilní techniky úterý 15.00-17.00 8 neomezeno 600,-
 PRAHlubina úterý 19.00-21.00 10 25-... let 50,-/schůzka
 Taneční klub-junioři úterý 18.30-21.30 30 do 12 let Cena bude 
 a hl. kategorie     upřesněna
 Parlament dětí a mládeže
 města Ostravy úterý 16.00-17.00 20 Do 18 let - 
 Zdravotní cvičení II. středa 9.00-10.00 10 dospělí 500,-
 Zdravotní cvičení III. středa 11.00-12.00 10 dospělí 500,-/50,-/h
 Keramika IV. středa 14.00-16.00 8 6-15 let 700,-
 Stolní tenis středa 14.30-15.30 6 6-15 let 600,-
 Zdravotní cvičení IV. středa 15.00-16.00 8 dospělí 500,-
 Florbal II. středa 15.45-17.15 15 6-15 let 600,-
 Dividlo - „Miniděti“ středa 16.00-18.00 10 6-10 let 600,-
 Keramika V. středa 16.00-18.00 8 6-15 let 750,-
 Taneční klub středa 17.00-21.30 30 neomezeno Cena bude
 – junioři a hl.kategorie     upřesněna 
 Klub deskových her Korunka středa 16.00-20.00 25 neomezeno 400,-/50,-/vs. 
 Kalanetika II. středa 16.00-17.00  dospělí 500,-
 RENNY X středa 17.30-19.30 20 neomezeno 600,-
 Capoeira Ginga Mundo
 - 2x týdně středa 18:00-19.00 10 6-12 let 600,-
 Capoeira Ginga Mundo
 - 2x týdně středa 19:00-20.00 10 dospělí 700,-
 Cvičení maminek s dětmi I. čtvrtek 9.00-10.00 6 Od 12 do 24 měsíců 700,-/70,-/vs.
 Cvičení maminek s dětmi II. čtvrtek 10.00-11.00 6 Od 24 do 36 měsíců 700,-/70,-/vs.
 Cvičení pro děti čtvrtek 11.00-12.00 6 Od 3 do 5 let 700,-/70,-/ vs.
 Výtvarný pro MŠ čtvrtek 10.00-12.00 10 3-6 let 700,-
 Výtvarný V. čtvrtek 14.00-16.00 15 6-12 let 700,-
 Keramika VII. čtvrtek 15.00-17.00 10 6-15 let 750,-
 Školka lyžařská čtvrtek 16.00-17.30 10 4-15 let 400,- +1300,-
 Výtvarný VI. čtvrtek 16.00-18.00 15 12-20 let 700,-
 Klub deskové hry „GO“ čtvrtek 17.00-19.00 10 neomezeno 450,-/vs.50,-
 Škola žonglování
 - Cirkus jinak čtvrtek 17.30-19.30 6 neomezeno 600,-
 Taneční klub-přípravka čtvrtek 16.00-17.30 25 do 12 let Cena bude 
      upřesněna
 HLUBINA – soubor čtvrtek 19.30-22.00 15 16-… 500,-
 Taneční klub-přípravka, pátek 16.00-21.30 50 neomezeno Cena bude
 junioři i hlavní kategorie      upřesněna
 Ceny i dny a hodiny konání ZÚ se mohou změnit!

Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory,
příspěvková organice

Středisko Korunní – Korunní 49,Ostrava-Mariánské Hory

Přehled zájmových kroužků - školní rok 2009/2010

Zásady
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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

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. 736 628 488

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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