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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Ze zasedání ZMOb a RMOb
ÿ Uklízí se v Mariánských Horách? ANO!
ÿ Kroužky v Korunce
 Uzávěrka dalšího čísla je 25. října 2010

Ponaučení měsíce:
NEČEKEJ, AŽ SE TĚ ZIMA ZEPTÁ,

COS DĚLAL V LÉTĚ.

Ezop žil v 6. století před naším letopočtem. Byl to propuštěný 
thrácký otrok (starověká Thrákie se rozprostírala na území dneš-
ního Bulharska). Připisuje se mu autorství velkého množství bajek, 
ve kterých vystupují většinou zvířata s lidskými vlastnostmi. Bajka 
jako taková přináší žertovnou formou zamyšlení nad sebou samým, 
nad světem jako takovým. Bajky byly v průběhu staletí převyprávě-
ny, ale podstata zůstává stejná – vždy užitečné ponaučení. Některé 
z příběhů si přiblížíme.

Dnes: Kobylka a mravenci
Mravenci celé dlouhé letní dny pilně pracovali a na zimu, kdy 

sníh tlustou peřinou pokryje zem, si shromaždovali zásoby. Kobylka 
nedělala nic, jen přihlížela, jak snášejí potravu do spižíren a smála 
se jim. „Vy blázni!“ křičela na ně. „Proč pracujete, když tak pěkně 
svítí sluníčko? Raději si zahrajte a zazpívejte!“ Ale mravenci si jí 
nevšímali a pracovali vytrvale dál, protože museli shromáždit tolik 
jídla, aby jim vydrželo celou zimu. Kobylka zatím poskakovala 
v trávě a vesele si prozpěvovala. 

Ale léto brzy skončilo. Přišel podzim a po něm zima a celá zem 
se pokryla sněhem a ledem. Nikde se nedal najít ani drobeček něče-
ho na zub. Kobylka hladověla, protože si v létě neudělala na zimu 
žádné zásoby. Dobelhala se ke spížím, kde měli své zásoby mra-
venci. „Co chceš?“ ptali se ji mravenci a dál pilně smýčili, uklízeli 
a třídili potravu. Ani chvilku nezaháleli, pořád měli plné ruce práce. 
„Jsem hrozně hladová,“ žebronila kobylka, „dejte mi, prosím vás, 
trochu jídla, které jste si uschovali, nebo umřu hladem.“

„Na to jsi měla myslet v létě, ale ty sis pořád jen hrála a pro-
zpěvovala,“ odpovídali jí mravenci. „Když jsi celé léto prozpíva-
la, můžeš zimu protancovat a o jídlo se starat nemusíš!“ Mravenci 
nedali kobylce ani drobek a ona odešla smutná a hladová pryč. 

Ponaučení: Nečekej, až se tě zima zeptá, cos dělal v létě. 

ve volební kampani se ozývají od opozice na moji 
adresu příkrá slova o neschopnosti, špatném hos-
podaření, podivných zakázkách a dalších hrůz-
ných činech, které na radnici provádíme. Musím 
říci, že už mne to neustálé ostouzení nebaví. Tyto 
řeči nemají žádný reálný zaklad a jejich autoři 
chtějí jen ublížit. Rozumím tomu, že každá poli-
tická strana chce vyhrát volby a přeje si mít na 
postu starosty „svého“ člověka, ale kampaň by 
vždy měla mít určitá pravidla a hlavně by měla být 
slušná. Voliči nejsou hloupí a krmit je pomluvami 
je velmi neprofesionální. Mariánské Hory a Hul-
váky se za 20 let, co stojím v čele radnice, změnily 
k nepoznání. Jsem na to pyšná, ale vím, že to není 
jen mojí zásluhou. Jsou zde lidé, se kterými jsem 
celou dobu spolupracovala, ať ze samosprávy nebo 
statní správy, a těm chci z celého srdce za všechno 
poděkovat. Neměli to se mnou lehké. Za poslední 
3 roky mnoho z nich bylo zváno na vyšetřovací 
odbor Policie ČR a vysvětlovalo údajné machinace 
na úřadě. Kontrol, auditů a vyšetřování bylo oprav-
du hodně. Podněty podával na základě forenzního 
auditu nejen primátor, ale i „anonymové“ z řad 
opozice. Všechny však po důkladném vyšetřová-
ní skončily jako neopodstatněné a verdikty zněly: 
ŽÁDNÉ TRESTNÉ ČINY SE NESTALY. 

Žádám proto důrazně zastupitele MHaH, minu-
lé i budoucí, aby již příště nevyslovovali své 
domněnky, které se hrubě dotýkají mé cti či cti 
mých kolegů. Není to slušné. 

Kampaň nabírá na obrátkách a mnozí znervóz-
něli. Dokonce tak, ze lídři ODS a ČSSD neváhali 
jít vyhrožovat Ing. Jezerskému fyzickým nási-
lím, psychicky ho 20 min terorizovali v kance-

láři radnice, křičeli na něj, sprostě mu nadávali 
a dokonce ho i napadli. Pánové, to o ta místa na 
radnici tak strašně stojíte? Tak férově vyhrajte ve 
volbách. K tomu vám přeji hodně zdaru. V Ma-
riánských Horách a Hulvákách už moji stopu 
nikdy nesmažete. Za svoji práci se nestydím. Sty-
dím se za vás. 

Vážení občané, přes překážky, které jsme v tom-
to volebním období museli zvládnout, se mnoho 
věcí podařilo. Chci i nadále pro vás pracovat. Ješ-
tě pořád mám dost elánu a dobrých nápadů. Pře-
svědčte se. Vaše Liana

Vážení a milí spoluobčané,

Hnaný láskou
Břetislav Oleš

Hnaný větrem
Hnaný touhou
Utíkám za Tebou
Přeskakuji hory
Prodírám se hustým lesem
Má hlava je gotická
katedrála
Kde se jako ozvěna 
Odráží šepot Tvých slov:
„Hledej mě,
Ať se dozvíš,
Kde jsem….
Najdi mě,
Ať se dozvíš,
Kdo jsem…“

Školní děti, které po zrušení ZŠ Matrosovova byly umístěny na 
jiných školách, mají od 22.9.2010 možnost využívat školní autobus, 
který bude tyto děti svážet.

Trasa a odjezdy školního autobusu:
Osada Bedřiška  - 7.30 hod. - odjezd
Matrosovova  - 7.35 hod. - odjezd
ul. Přemyslovců (radnice) - 7.45 hod. - příjezd

Rodičům těchto dětí sdělujeme, že po městské policii budeme 
požadovat, aby děti provázely v ranních hodinách policejní asistentky. 
O výsledku Vás budeme informovat. Odpolední odvoz pro malý zájem 
nebudeme zajišťovat.

 RSDr. Jiří Boháč, místostarosta

Informujeme

Rada městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky v roce 
2010 vyčlenila 60 000 Kč na dary, 
které během roku přidělila jak na 
sociální či kulturní účely, tak spor-
tovním organizacím na zajištění 
účelových akcí pro děti. Tělový-
chovná jednota Mariánské Hory si 
díky tomuto daru mohla nakoupit 
např. terče při příležitosti konání 
Mistrovství ČR žáků v terčové 
lukostřelbě. Naše radnice ocenila 
také záslužnou činnost věnovanou 
postiženým občanům, dlouhodobě 
podporuje činnost Poradenského 
a informačního centra pro slucho-
vě postižené občany, Ostravskou 
organizaci vozíčkářů, Svaz tělesně 

postižených, a přispěla na rekon-
diční pobyt pro osoby s roztrouše-
nou sklerozou mozkomíšní.

Městský obvod dále získal 
peněžní dar 90 000 Kč od spo-
lečnosti Borsod Chem MCHZ 
s.r.o. z Mariánských Hor. Tyto 
prostředky byly rozděleny mezi 
SOS Sdružení obrany spotřebite-
lů, nadační fond Ostravský dětský 
sbor sídlící v Ostravě-Marián-
ských Horách, který sklízí úspě-
chy nejen za hranicemi obvodu, 
ale za hranicemi České republi-
ky. Nezapomnělo se ani na Klub 
rodičů a přátel Základní umělecké 
školy E.Marhuly, který také sídlí 
v Ostravě-Mariánských Horách.

 Gabriela Zeisberger

Radnice poskytuje dary
Radnice v Mariánských 

Horách a Hulvákách se roz-
hodla, že dne 13. října 2010 
zorganizuje zkušební FAR-
MÁŘSKÝ DEN, abychom 
věděli, jaký zájem je mezi 
občany o zemědělské produk-
ty drobných pěstitelů nabízejí-
cích své „výpěstky“. Ofi ciální 
průzkumy nás ubezpečují, 
že hospodyňky by volný trh 
přivítaly. Nechme se překva-
pit dne 13. 10. 2010 ve 13.00 
hodin (cca do 17.00) na pro-
stranství před radnicí v Ma-
riánských Horách na ulici Pře-
myslovců.

Váš zájem bude naším 
vodítkem pro dny, měsíce či 
roky příští.

Parkování je zdarma za rad-
nicí na ul. Nivnické.

Ing. Jiří Jezerský,
radní MH+H

FARMÁŘSKÝ DEN
 na zkoušku

Příspěvek pro mateřské školy
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky se na své 

schůzi jednohlasně usnesla o zaslání účelového příspěvku pro 
mateřské školy městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ve 
výši 10 000 Kč pro každou z nich. Finanční odbor

ZMH 192.indd   1ZMH 192.indd   1 29.9.2010   9:42:1429.9.2010   9:42:14



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

Panevropská vysoká škola sídlící v Bratislavě 
otevřela v polovině září 2010 svou pobočku právě 
v Mariánských Horách a Hulvákách, a to v budo-
vě bývalé základní školy na ulici Matrosovova 
v Ostravě-Hulvákách. Základní škola již dlouho 
vykazovala neustále klesající počet žáků, chod 
školy již nebylo možno udržet. Paní starostka 
Ing.arch.Liana Janáčková prosadila myšlenku 

zařadit se mezi tři města s možností právnického 
vzdělání a podpořit Mariánské Hory a Hulváky 
jako místo, kde školství vzkvétá a rozvíjí se. Jak 
sama řekla, 27.září 2010 - zahájení prvního roč-
níku tříletého bakalářského studia, se významně 
zapíše do kroniky městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky.

 Gabriela Zeisberger

Starostka otevřela první právnickou
fakultu v Ostravě

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady
městského obvodu v II. čtvrtletí 2010

V II. čtvrtletí roku 2010 se usku-
tečnila dvě řádná zasedání ZMOb, 
šest řádných a čtyři mimořádné 
schůze RMOb.

Zastupitelstvo městského ob-
vodu na svém zasedání:

Schválilo:
- změny a doplňky v Jednacím 

řádu ZMOb
- změny a doplňky v Jednacím 

řádu výborů, zřízených ZMOb
- zprávu o výsledku hospo-

daření městského obvodu za rok 
2009 - závěrečný účet

- dodatky a změny příloh ke 
zřizovacím listinám příspěvko-
vých organizací - MŠ a ZŠ

Vzalo na vědomí:
- rozbory hospodaření příspěv-

kových organizací (MŠ a ZŠ) za 
rok 2009

- rozbor hospodaření městské-
ho obvodu za I. čtvrtletí 2010

Rozhodlo prodat část pozem-
ku z:

- p. č. 177/1 o výměře 21 m2 
v k.ú. Mariánské Hory p. Petře 
Hořínkové za cenu 20 000 Kč

- p. č. 158/4 o výměře 9 m2 
v k.ú. Mariánské Hory p. Petru 
Sumarovi za cenu 15 000 Kč

- p. č. 1133 o výměře 21 m2 v 
k.ú. Mariánské Hory p. Bc. Miro-
slavu Kotáskovi za cenu 6 300 Kč

- p. č. 1133 o výměře 155 m2 
v k.ú. Mariánské Hory vlastníkům 
bytů v domě Tvorkovských 3 dle 
spoluvlastnických podílů za cenu 
46 500 Kč 

Rozhodlo:
- prodat dům Novoveská 

61/32 včetně pozemku p.č. 1004 
o výměře 314 m2 v k.ú. Mariánské 

Hory p. Vladimíru Hütterovi za 
cenu 3 500 000 Kč

- prodat bytové jednotky domu 
Kremličkova 993/5 včetně pozem-
ků p. č. 1003/1 až p.č. 1003/7 
a p.č. 227/38 vše v k.ú. Mariánské 
Hory stávajícím nájemníkům bytů 

Rozhodlo o odpisu nevyma-
hatelných pohledávek za dlužné 
nájemné:

- z bytu u nájemce p. Mirosla-
va Kunovského z důvodu úmrtí

- z nebytových prostor u ná-
jemců RAMEX spol. s r.o., K a 2 
HARDWARE s.r.o., ZILJI s.r.o., 
Jaroslav Školoud - BET z důvodu 
zániku společností

Rada městského obvodu na 
svých schůzích:

Rozhodla o uzavření Smlouvy 
o dílo na akci:

- jarní vyhrabávání souběžně 
s I. pokosem a II. a III. kosení zele-
ných ploch v obvodu v roce 2010 
s fi rmou SEKOS Morava, a.s.

- výměna oken v domech 
Žákovská 34, 36 s fi rmou 
MEROPS, spol. s r.o.

Rozhodla o uzavření Dodat-
ku č. 4 ke Smlouvě o dílo stavby 
Regenerace sídliště Fifejdy I., II. 
a IV. etapa, uzavřené s fi rmami 
ARBOR MORAVIA, s.r.o. a Jaro-
mír Mičulka - údržba vozovek

Rozhodla:
- o odpisu nevymahatelné 

pohledávky za dlužné nájemné 
z nebytových prostor nájemce - 
Rudolf Slavík - Kámen

- povolit výjimku ze stano-
veného počtu dětí ve třídách pro 
Křesťanskou MŠ Ostrava - U Dvo-
ru 22

- s účinností od 12. 4. 2010 
zvýšit nájem v DPS na 40 Kč/m2/
měsíc

- uzavřít Smlouvu o nájmu 
nemovitostí - budova ZŠ Matroso-
vova 14 včetně přilehlých pozem-
ků společnosti UNINOVA o.p.s. 
na dobu 5-ti let s účinností od 1. 8. 
2010

- o přijetí fi nančního daru ve 
výši 90 000 Kč od společnosti 
Borsod Chem MCHZ, s.r.o.

- o poskytnutí fi nančního daru 
ve výši 5 000 Kč svazu skautů 
a skautek JUNÁK

Zamítla žádost společnos-
ti OUTDOOR FILMS, s.r.o. 
o poskytnutí neinvestičního účelo-
vého příspěvku

Schválila Směrnici č. 8/2010, 
upravující postup při poskyto-
vání informací podle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, v platném 
znění, s účinností od 1. 5. 2010

Souhlasila
- s uzavřením Smlouvy o náj-

mu nebytových prostor v objektu 
Zelená 73A, uzavřené mezi MŠ 
Ostrava - Zelená 73A a p. Petrou 
Severéni, za účelem zřízení a pro-
vozu soukromých jeslí, s účinností 
od 31. 7. 2010

- s navýšením stanoveného 
počtu žáků s více vadami v Sou-
kromé základní škole speciální, 
Železárenská 5, a to od 1. 9. 2010

- s výměnou oken a opravou 
venkovní terasy v Alternativní 
MŠ Ostrava - U Dvoru 22a, p.o., 
a to v prázdninových měsících 
roku 2010 (hrazeno z vlastních 
zdrojů MŠ).

Ing. Miloš Pauček
tajemník ÚMOb MHaH

Jak je to s úklidem v Marián-
ských Horách a Hulvákách jsem 
se zeptala pana Miroslava Kelna-
ra, neboť právě on má na starosti 
kontrolu zaměstnanců, kteří k nám 
přišli z Úřadu práce a kteří pro-
vádějí pravidelný úklid v rámci 
obvodu MHaH, a nejen to.

Pane Kelnare, co je přesně 
náplní Vaší práce?

Mým úkolem je odstraňovat 
nepořádek v ulicích, vyhledá-
vat černé skládky a v podstatné 
míře hlavně úkolovat a kontro-
lovat práci v současné době 15ti 
zaměstnanců ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky, kteří byli přijati 
na úklid.

Co přesně si mám předsta-
vit pod větou: tito zaměstnanci 
provádějí úklid v rámci obvodu 
MHaH?

Tato parta provádí pravidelné 
úklidy chodníků - v letních měsí-
cích jde hlavně o sběr všemožných 
odpadků, v zimních měsících zas 
o odsekávání ledů. Také se jedná 
o úklid prostranství mezi domy 
na sídlištích a likvidaci černých 
skládek. Krom toho ořezáváme 
keře, natíráme popelnice a lavičky 
- prostě plno drobných činností, 
které je nutno každý den vyřešit. 

Jak se Vám s touto „partou“ 
spolupracuje?

Výborně. Z počátku jsem měl 
starosti, že když jde o lidi z Úřa-
du práce a navíc většina z nich je 

romského původu, že práce půjde 
ztěžka. Ale opak je pravdou. Jedná 
se totiž o lidi, kteří chtějí pracovat. 
Sami se hlásí o práci. Spíš je mi 
líto, že tato skupina lidí je brána 
jako parta, která udělá pořádek 
kolem popelnic za někoho jiného.

Jak to myslíte?
Víte, neustále se opakuje stej-

ný nepořádek na stejných ulicích. 
Například na ulici Přemyslovců 
a 28. října - lidé vyjdou z obchodů 
a hned vyhazují papírky na zem. 
Stejná situace je v prostranství 
zastávek MHD. O binci kolem 
kontejnerů ani nemluvě. Máme 
i případy, kdy občané v noci tajně 
vyhodí větší odpad, staré válendy 
či celé kuchyně k popelnici místo 
toho, aby to odvezli do sběrného 
dvora. A ráno zavolají na rad-
nici, že tam máme binec, ať to ti 

v těch oranžových vestách přijdou 
uklidit.

Co byste chtěl vzkázat našim 
občanům?

Vzkázat? Já bych je spíše chtěl 
poprosit - nepřidávejte nám práci. 
Rádi vyhovíme, rádi uklidíme, 
ale také bychom se rádi věnovali 
drobným stavbám a údržbářské 
činnosti, kterou nikdo jiný neu-
dělá. V případě, že máte podnět 
k nápravě, co se týče úklidu, 
napište mi na e-mail: uklid@
marianskehory.cz.

Za rozhovor děkuje
Gabriela Zeisberger

Uklízí se v Mariánských Horách? 
ANO!

Blahopřejeme
V září 2010 navštívil pan místostarosta RSDr. Jiří Boháč pana 

Antonína Kutnohorskému, aby mu předal kytici k jeho jubileu. Panu 
Kutnohorskému ještě jednou gratulujeme a přejeme mu, aby mu 
jeho vitalita vydržela dalším minimálně dvacet let. (GZ)
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Nejèastìjší otázka ètená-
øù knihy Lékaø lidumil, kte-
rá pojednává o MUDr. Janu 
Mayovi, starostovi Marián-
ských Hor zní: co vedlo pana 
starostu k tomu, že tak kvap-
nì opustil mìsto, na jehož 
zrodu se podílel?

Odpovìï není jednodu-
chá. V archivu mìsta Ostravy 
jsou zápisy z jednání zastupi-
telstva Mariánských Hor ze 
dne 16.X.1909, které pøijalo 
jeho rezignaci, je zazname-
nán jeho rezignaèní dopis 
a konstatování jeho námìst-
ka Antonína Otýpky, který se 
pak stal starostou, že útoky 
novináøské jsou nemístné 
a nesprávné….

Ano, pátral jsem po pøíèi-
nách a dospìl jsem k názoru, 
že dùvod nebyl jeden jediný, 
ale že to byl soustavný a neo-
malený nátlak tehdejší Mayo-
vy opozice, který se soustøe-
dil nejen na jeho osobu, ale 
také na jeho manželku, paní 
Boženu, truchlící po ztrátì 
milovaného syna, nedávno 
zemøelém v 10-ti letech na 
spálu. Byl to útok na rodinu 
místního lékaøe, který vyléèil 
stovky, ne-li tisíce mariánsko-
horských obèanù.

Možná se zeptáte, jaká 
opozice, ale i to jsem se 
pokusil v minulém Zpravo-
daji zveøejnit. Netušil jsem, 
že se mi podaøí vstoupit do 
novinových èlánkù – pro 
i proti - o kterých pan Otýpka 
hovoøil. Je to rozsáhlý mate-
riál, v tomto Zpravodaji na nìj 
není místo a tak jen ve struè-
nosti odpovídám „zvìdavým“ 
ètenáøùm, že jsem se ve sta-
rých novinách doèetl, že pøí-
èinou všeho zla byl majitel 
místního nevìstince jistý 
chronický opozièník Fran-

tišek Fryšták, hospodský, 
o kterém bylo veøejnì známo, 
že fyzicky ubližoval své zapu-
zené manželce a o kterém 
se povídalo, že nad ním pan 
doktor May drží ochrannou 
ruku, protože mu nezakázal 
provozovat veøejný dùm. Je 
pravda, že Fr. Fryšták byl 
vùèi Mayovi dlouhodobì 
v opozici a také muselo být 
pravdou, že ani tenkrát sta-
rosta nemohl zakázat jaký-
koliv podnik v soukromém 
domì. Možné však je, že Dr. 
May, aby zavøel Fryštákovi, 
který byl zároveò pøedstavi-
tel Klubu sociálních demo-
kratù ústa, nevystupoval 
vùèi nevìstinci dostateènì 
razantnì – což pohoršovalo 
místní obyvatele a spojovali 
jeho osobu s domem lásky 
tak vehementnì, že dokonce 
prý chtìli na hambinec vyvì-
sit ceduli s nápisem: Založen 
na památku usmíøení.

Aś to bylo tak èi onak, 
pan doktor May nedokonèil 
volební období, prodal svou 
vilu na námìstí, prodal láznì 
Skalka na Èeladné a odstìho-
val se do Prahy, kde byl ctìn 
a uznáván. Na jeho pražský 
dùm byla pozdìji umístìna 
pamìtní deska, kterou mu 
vìnovali jeho vdìèní pacien-
ti. Ta je tam dodnes. 

O Fryštákovi a ostatních 
opoziènících pak už nikdo 
nic neslyšel.

Doktor May by si v Ma-
riánských Horách zasloužil 
rovnìž pamìtní desku, za 
všechno, co pro své mìsto, 
které zakládal, udìlal.

Mým pøáním je tento dluh 
k nìmu napravit.

Jiøí Jezerský, spoluautor 
knihy o MUDr. J. Mayovi 

Těm, kteří ho nevyužili, si dovolím připomenout 
oč jde, protože kroužkování – v případě komunál-
ních voleb křížkování – se může opakovat.

Chcete-li volit jednu stranu nejbližší vašemu srdci 
a současně podpořit kandidáta z konkurenční strany, 
můžete jednoduše tak, že dáte křížek Vaší milované 
straně a ještě můžete rozdat, v případě Mariánských 
Hor a Hulvák, maximálně 14 křížků – kde chcete. 
Pozor – dohromady 15 křížků. Na velké plachtě do 
města Ostravy platí totéž, ale počet křížků může být 
maximálně 55. Při jiném, to je vyšším počtu kříž-
ků, jsou Vaše hlasovací lístky neplatné. Vaše cesta 
do volební místnosti by byla zbytečná. V případě, že 

máte pochybnosti o tom, co Vám sděluji, prostudujte 
si, prosím, přiložené INFORMACE O ZPŮSOBU 
HLASOVÁNÍ. Křížkování neboli výběr kandidáta 
podle osobních preferencí má jako všechno v zastu-
pitelské demokracii svůj rub i líc. Vždy jde přede-
vším o informovanost voličů a jejich občanskou 
angažovanost, ale může se stát, že místo alespoň tro-
chu charakterních osobností jsou vybráni emotivní 
teroristé, udavači, hochštapleři a „chytráci“ s ome-
zeneným duševním zdravím, jež si z voličů, promiň-
te mi ten výraz, dělají blbce.

Přesto platí: Voliči, občane, rozhoduj!
 Jiří Jezerský, radní MH+H

Kroužkování bylo fenoménem uplynulých parlamentních voleb

STALO SE:

Nový školní rok ve Školičce internetu 
pro seniory

V září 2010 byl zahájen již 7. školní rok školičky internetu pro 
seniory, jejíž náplní jsou kurzy práce s počítačem od úplných začá-
tečníků i pro pokročilejší uživatele, práce s internetem, komunika-
ce, práce s digitální fotografi í. Hlavním posláním základních kur-
zů je odbourat strach z nových technologií, tím se přiblížit mladší 
generaci. Na zahájení kurzu se přišla podívat a přítomné seniory 
povzbudit starostka měst-
ského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky paní Ing.
arch. Liana Janáčková 
a vedoucí odboru HSaVV 
paní Bc. Pavla Uhrová. 
Školičku pořádá nezisko-
vá společnost CEPTUM, 
o.p.s., na 28. října 165 
v Ostravě-Mariánských 
Horách. Máte-li zájem, 
volejte 728 407 798.

Hospůdka roku je z Mariánských Hor
Soutěž o nejoblíbenější hospůdku Moravskoslezského kraje, kte-

rá probíhala prostřednictvím Deníku, vyhrála restaurace Marie, kte-
rá sídlí v Ostravě-Mariánských Horách. Čtenáři vybírali z pětašede-
sáti hospůdek. Více informací o našem vítězi si přečtete v některém 
z následujících čísel Zpravodaje.

První charitativní obchod v Ostravě se nachází
v Mariánských Horách
V Ostravě-Mariánských Horách na ulici 28. října 437 (u Kar-

táče) byl počátkem října 2010 otevřen první charitativní obchod 
- Žebříkův obchod. Každý, kdo si tam nakoupí, tím přispívá handi-
capovaným, protože výtěžek z darů (nákupů) bude užit na zřízení 
denního stacionáře pro handicapované v Ostravě-Nové Vsi. Přispět 
můžete také darováním nepotřebného zánovního oblečení, obuvi, 
CD, funkční elektroniky či pěknými hračkami a knihami. Více info 
najdete na www.zebrik-ops.cz.

Nikdy není na škodu si připomenout dobu  minulou.
Mezi příznivci Mariánských Hor a Hulvák je nemálo těch,

kteří mají doma dokumenty, fotografi e či jiné materiály z dávné
či nedávné (dosud nepublikované) „historie“ našeho města.
Určitě by se rádi o ně podělili s těmi, pro které vzpomínání

je životní potřebou. Kteří se  umí  zastavit a ohlédnout.

Pro takové z vás existuje při Zpravodaji:
KLUB PŘÍZNIVCŮ STARÝCH A NOVÝCH

MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK.
Už se těším na vaši korespondenci, na vaše příspěvky.

Jiří Jezerský, radnice Mariánské Hory a Hulváky,
Přemyslovců 63, Ostrava

V sobotu 18. září 2010 se 
za zdárného přispění počasí 
„pouťovalo“ - roční sportov-
ně-kulturní projekt, který pod 
názvem Čertoviny pro občany 
připravuje mariánskohorská 
radnice, vrcholil na Hulváckém 
kopci. Na přítomné čekaly jed-
nak pouťové atrakce, tak Věra 
Špinarová, klauni, Bořek sta-
vitel, mažoretky, Dobrodružná 
cesta kolem světa a spousta jiné 
zábavy. V 16 hodin odstarto-
val pokus o rekord v disciplí-
ně „Největší počet čertů, kteří 

Mariánské Hory a Hulváky 
mají svůj rekord

dělají hluk“. A podařilo se - 390 
čertů troubilo, pískalo, boucha-
lo pokličkami celé tři minuty. 
Boj to byl vysilující, ale zápis 
do České knihy rekordů Ma-
riánské Hory a Hulváky získaly. 
Díky zájmu o rohy, které se zde 
prodávaly za symbolickou cenu 
pro charitativní účely, získala 
paní starostka Ing. arch. Liana 
Janáčková výtěžek sedmi tisíc 
korun, které ihned na místě 
předala paní Vlastě Hrubošové 
z agentury Slunce.

 Gabriela Zeisberger

ATHENA – Společnost pro 
vzdělávání a rozvoj žen, uspořá-
dala v červnu roku 2010 pilotní 
vzdělávací kurz koučování o roz-
sahu 35 hodin, který byl určen pře-
devším poradcům z úřadů práce, 
zástupcům neziskových organiza-
cí, vzdělavatelům apod. Kurz byl 
vyvinut v rámci evropského pro-
jektu Competence Coach č. DE/08/
LLP-LdV/TOI/147138/2008-1-
DE2-LEO05-00176.

Koučování je moderní poraden-
skou metodou, při které poradce 
(kouč) vede svého klienta k vytý-
čení cíle a nalezení cesty k němu 
především pomocí vhodně kla-
dených otázek a předestíraných 
situací. Koučování podporuje 
individualitu klienta, zvyšuje jeho 
sebevědomí, zlepšuje jeho schop-
nost rozhodovat a přijímat zodpo-
vědnost.

 Hana Danihelková

Poradci dostali
možnost seznámit se
s metodou koučování
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OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉHO OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY,
ZASTUPITELSTVA MĚSTA OSTRAVY A SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY

Starostka městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky podle § 15 
písm. b) a § 29 zákona č. 491/2001 
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 
o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, a podle § 14c) 
písm. a) a § 15 zákona č. 247/1995 
Sb., o volbách do Parlamentu České 
republiky a o změně a doplnění něk-
terých dalších zákonů, ve znění poz-
dějších předpisů,

oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva měst-

ského obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky, Zastupitelstva města Ostravy 
a Senátu Parlamentu České republiky 
se uskuteční :

v pátek dne 15. října 2010 v době 
od 14.00 hodin do 22.00 hodin,

v sobotu dne 16. října 2010 v 
době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. V případě, že ve volbách do 
Senátu Parlamentu České republiky 
žádný z kandidátů nezíská nadpolo-
viční většinu odevzdaných platných 
hlasů, uskuteční se druhé kolo voleb: 

v pátek dne 22. října 2010 v době 
od 14. 00 hodin do 22. 00 hodin,

 v sobotu dne 23. října 2010 v 
době od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

3. Místem konání voleb v jednot-
livých volebních okrscích jsou volební 
místnosti určené podle místa, kde jsou 
voliči přihlášeni k trvalému pobytu:

 
261 - Mariánské Hory
Ostravská univerzita v Ostravě, 
Fr. Šrámka 3/1121

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
Ostravská univerzita v Ostravě, 
Fr. Šrámka 3/1121
 
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 
Ostravská univerzita v Ostravě, 
Fr. Šrámka 3/1121
 
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, Daliboro-
va 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, 17/422, 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, 13/404, 20/407

265 - Hulváky 
Panevropská vysoká škola UNINO-
VA (bývalá základní škola) Matroso-
vova 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 
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 - Hukváky
Panevropská vysoká škola UNINO-
VA (bývalá základní škola) Matroso-
vova 14/833
 
Blodkova 
5/1428, 8/781, 9/591, 10/586, 22/1469, 
30/438, 31/626, 36/437, 38/436, 
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, 4/757, 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, 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 
Panevropská vysoká škola UNINO-
VA (bývalá základní škola) Matroso-
vova 14/833
  
Bedřišská 
1/1548, 2/1538, 3/1547, 4/1539, 
5/1546, 6/1860, 7A/115, 8/1540, 
9/1544, 10/1861, 11/1543, 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, 
28/237, 31/266, 34/270 
Varšavská 
4/282, 5/285, 6/264, 7/1577, 9/413, 
10/265, 13/229, 15/230, 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, 35/643, 42/479, 
44/1294, 44A/1580, 46/1435, 106/425
Žákovská 
28/273, 34/94, 36/95  

268 - Mariánské Hory 
Střední škola stavební a dřevozpra-
cující, 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, 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, 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, 17/778, 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, 6/893, 8/14, 9/780, 10/844, 
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 dřevozpra-
cující, 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, 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 
7/231, 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, 
23/1010, 25/1011, 27/1148 

274 - Mariánské Hory 
IUVENTAS - Soukromé gymnázium 
a Střední odborná škola, 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, 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
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 gymnázium 
a Střední odborná škola, 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 Ostrava CZ, Marián-
ské 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 Ostrava CZ, Marián-
ské 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

4. Voliči obdrží nejpozději 3 dny
přede dnem voleb do poštovní 
schránky hlasovací lístky pro volby 
do Zastupitelstva městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, Zastu-
pitelstva města Ostravy a Senátu 
Parlamentu České republiky v jedné 
doručovací obálce, na které bude 
uvedena adresa volebního okrsku. 
Zároveň v obálce obdrží informaci 
o způsobu hlasování. V případě, že 
dojde k poškození nebo ztrátě hlaso-
vacího lístku, může volič ve volební 
místnosti požádat okrskovou volební 
komisi o jiný hlasovací lístek. 

5. Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanských průkazem nebo 
platným cestovním pasem. Jde-li 
o cizince, prokáže státní občanství 
státu, jehož občané jsou oprávněni 
volit na území České republiky, prů-
kazem o povolení k pobytu vydaným 
podle zákona č. 326/1999 Sb.

6. Po záznamu ve výpisu ze stá-
lého seznamu voličů obdrží od okrs-
kové volební komise jednu prázdnou 
úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem. Každý volič se musí před 
hlasováním odebrat do prostoru pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 
okrsková volební komise hlasování 
neumožní.

7. V prostoru pro úpravu hlasova-
cích lístků může volič provést úpravy 
na hlasovacím lístku pro volby do 
Zastupitelstva městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky a hlasova-
cím lístku pro volby do Zastupitelstva 
města Ostravy podle návodu uve-
deném v informaci pro voliče, kterou 
obdržel spolu s hlasovacími lístky. 
Takto upravené hlasovací lístky vloží 
do úřední obálky, kterou obdržel od 
okrskové volební komise. Zároveň do 
této úřední obálky vloží jeden hlaso-
vací lístek pro volby do Senátu Parla-
mentu České republiky. Tento hlaso-
vací lístek nijak neupravuje. Volič vloží 
úřední obálku před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

8. Volič může ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů požádat 
Úřad městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl 
hlasovat mimo volební místnost, 
a to pouze v územním obvodu stálého 
volebního okrsku, pro který byla okrs-
ková volební komise zřízena. V tako-
vém případě vyšle okrsková volební 
komise k voliči 2 své členy s přenos-
nou volební schránkou, úřední obál-
kou a hlasovacími lístky. 

V Ostravě – Mariánských Horách dne 
17. září 2010    

Ing, arch. Liana Janáčková v.r.
starostka
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Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás jako lídr nově vzniklé politické strany Strana Práv Občanů – Zemanovci s žádostí o podporu 

vašich hlasů, v blížících se podzimních komunálních volbách. Ráda bych Vás seznámila s hlavními body našeho progra-
mu a představila naše kandidáty.Jsme otevřenou stranou perspektivních lidí, kteří vstoupili do politiky s touhou změnit 
nepříznivý vývoj naší společnosti a netouží nastoupit do výtahu k moci a ke korytům, jak tomu je ve stávajících velkých 
stranách. Nikoho z nás neřídí žádný stranický sekretariát. Proto Vám můžeme garantovat naši nezávislost v rozhodová-
ní, se kterou pro Vás budeme pracovat. 

Naši kandidáti jsou jedni z Vás !!
Mgr. Ludmila Večerková, Ing. Jiří Lachnit, Ladislav Fister, Mgr. Darius Nosreti, Simona Sedláčková, Ing. Jan Haš-

ka, Michaela Krčmářová, Jiří Horyna, Silva Jamborová, Lumír Bureš, Martina Eckertová, Dagmar Sedláčková, Helena 
Husarová, Jan Horsinka, Marcela Macurová

Strana Práv Občanů – ZEMANOVCI nabízí občanům program, který usiluje o prosazení a zajištěni práv na 
důstojný, bezpečný, kvalitní a klidný život v čistém a krásném obvodě!!!

Placená inzerce

Placená inzerce

Ve dnech 15. – 16. 10. 2010 proběhnou volby do 
zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky.

Jako vedoucí kandidát do zastupitelstva měst-
ského obvodu cítím povinnost Vás ve stručnosti 
seznámit se základními body našeho volebního 
programu. KSČM. V minulých obdobích, ve kterých 
měla své místo v zastupitelstvu MHaH, vždy hájila 
zájmy občanů našeho obvodu. Jako jediná strana 
nebyla nikdy vtažena do akcí, které by na ni vrhaly 
špatné světlo. Plnila sliby, které dala, podporovala 
všechny rozumné nápady ať už vycházely z jakéko-
liv jiné politické strany. Osobně se mi ve spolupráci 
s ostatními kolegy podařila řada dobrých věcí.

Práce úřadu je konsolidována, kontrolní systémy 
jsou nastaveny. Došlo k výraznému posunu v čistotě 
obvodu. Pravidelné kosení trávy v celém obvodě se 
provádí na základě uzavřených smluv. Založili jsme 
komunitní centrum v osadě Bedřiška, což je již druhé 
po Bílém nosorožci v rámci našeho obvodu. Zahájili 
jsme rekonstrukci mateřské školky „Zelená“. Oprava 
cest v obvodě nadále pokračuje a jsou vytipovány další 
cesty a chodníky k celkové opravě. Odstranili jsme pro-
blémové domy na ul. Šimáčkova, kde obyvatelé těchto 
domů nám a ostatním okolním obyvatelům dělali velké 
problémy. 

Na kandidátní listině KSČM do obvodního zastu-
pitelstva MHaH jsou zkušení lidé, odborníci ve svých 
profesích a se zkušenostmi z komunální sféry.

Rádi bychom dokázali, že jsme připraveni hájit Vaše 
zájmy a pracovat pro Vás. Potřebujeme ale jedno. Vaši 
důvěru. Čím větší budeme mít zastoupení v zastupitel-
stvu, tím více můžeme ze svého programu uskutečnit. 
Chceme pracovat s Vámi a pro Vás.

Nechceme se ohánět planými sliby jako někteří 
vedoucí kandidáti „velkých politických stran“ zejména 
ODS a ČSSD. Lhali Vám a lžou i dnes.

Rádi bychom získali Vaší důvěru. Dejte nám ji. 
Nezklameme.

Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám jen některé body volebního pro-

gramu. Tyto považujeme za důležité a chtěli bychom 
je v nastávajícím volebním období splnit za předpokla-
du, že budeme mít silnější zastoupení v zastupitelstvu 
našeho obvodu.

1.  Zahájíme pravidelné setkání s občany k aktuál-
ním problémům obvodu, a to 1x za čtvrt roku.

2.  Nepodpoříme otevírání nových heren na našem 
území.

3.  Zahájíme rekonstrukci těch školních zařízení, 
které to vyžadují.

4.  Zahájíme rekonstrukci zahrad u mateřských 
školek, aby odpovídaly modernímu a bezpeč-
nému provozu.

5.  Budeme pokračovat v rekonstrukci silnic, 
chodníků a také cest v místech, kde jsou 
postaveny garáže občanů.

6.  Zajistíme bezplatnou právní poradnu pro se-
niory.

7.  Poskytneme slevy na nájmech bytů pro začína-
jící mladé rodiny a rodiny s malými dětmi. 

8.  Provedeme modernizaci vnitřního vybave-
ní bytů, které jsou ve vlastnictví obvodu, aby 
odpovídaly dnešní moderní době.

9.  Zahájíme modernizaci Domovů s pečovatel-
skou službou.

10.  Poskytneme slevy na nájmu nebytových pro-
stor podnikatelům, kteří podnikají na našem 
území a pečují o vzhled obvodu z vlastních 
fi nančních zdrojů.

11.  Zajistíme zkvalitnění pochůzkové činnosti poli-
cie zejména v oblastech, kde dochází ke zvýše-
né trestní činnosti. 

12.  Dokončíme regeneraci Fifejdy a budeme se 
snažit získat na tuto akci fi nance z některých 
dotačních programů a z fi nančních zdrojů EU.

13.  Budeme podporovat všechny aktivity vedoucí 
k potlačování rasismu, excentrismu a násilí 
vůči národnostním skupinám v našem obvo-
dě.

14.  Podpoříme prodej bytů a domů do vlastnictví 
nájemníků, kteří o to požádají.

15.  Zkvalitníme práci státní správy a samosprávy 
tak, aby odpovídala potřebám občanů obvodu.

Vážení voliči.
Tyto body jsou jen zlomek toho, co bychom chtěli 

splnit. Jsme si vědomi, že to bude složité, ale není 
to nereálné. Pokud budete chtít diskutovat o našich 
cílech, budete mít příležitost. Budeme chodit po obvo-
dě těsně před volbami a s Vámi se budeme o těchto 
věcech bavit. Rádi bychom získali Vaši důvěru. Dejte 
nám ji. 

Volte KSČM a věřte,
že Vás nezklame

RSDr. Jiří BOHÁČ - vedoucí kandidát KSČM do 
zastupitelstva městského obvodu MHaH a současný 
místostarosta MHaH

KSČM

HLAVNÍ BODY NAŠEHO PROGRAMU:

Městský obvod, v němž je příjemné žít:
Umožníme prodej obecních bytů do osobního 

vlastnictví těm nájemníkům, kteří o něj projeví 
zájem. Ve spolupráci s městem Ostrava bude-
me prosazovat vybudování víceúčelového spor-
tovního areálu s celoročním provozem na území 
bývalého koupaliště -Hulváckém kopci. Zajistíme 
zlepšení údržby a čistoty komunikací a stávající 
zeleně. Budeme dbát na zlepšení životního pro-
středí, zejména pak pro obyvatele ulic Zelená, 
Fráni Šrámka a sídliště Fifejdy. Budeme řešit tzv. 
vybydlené a opuštěné lokality v obvodu.

Městský obvod bez korupce a nehos-
podárnosti:

Zajistíme transparentní zadávání veřejných 
zakázek a výběrových řízení. Zamezíme zne-
užívání postavení a manipulacím při přidělová-
ní bytů, nebytových prostor a prodeji obecního 
majetku. Budeme hospodárně nakládat se svě-

řenými fi nančními prostředky a zavedeme účin-
ný kontrolní systém. Využijeme možností získání 
fi nančních prostředků z fondů EU k rozvoji obvo-
du.

Městský obvod bezpečný pro občany:
Budeme důsledně vyžadovat zlepšení práce 

městské policie. Vydáme vyhlášku, která zabrání 
vzniku nových heren, stávající omezíme. Zave-
deme kamerový systém do míst se zvýšenou kri-
minalitou a důsledně ji budeme potírat.

Městský obvod pro soužití všech:
Dodržování zákonů musí platit pro všechny 

– slušný člověk má právo na slušný život a byd-
lení. Podpoříme programy pro mladé i seniory, 
které si nesmí konkurovat ale pomáhat jedněm 
i druhým. Zavedeme sociálně aktivizační služby 
tam, kde je potřeba (pomoc s nákupem, úklidem, 
hlídáním dětí, systém informačního servisu pro 
starší občany atd.); Chceme startovací byty pro 
mladé. Domy s pečovatelskou službou musí být 

pro potřebné, ne jako náhradní byty pro občany 
z prodaných domů.

Ve spolupráci s charitativními organizacemi 
budeme řešit otázku bezdomovectví. 

Městský obvod v pohybu:
Budeme řešit otázku bezpečnosti chodců na 

frekventovaných místech – zastávka Daliborova 
aj. Zvýšíme počet parkovacích míst. Budeme 
pokračovat v budování cyklistických stezek.

Městský obvod vstřícný k občanům:
Zastupitelé z našich řad se budou pravidelně 

setkávat s občany za účelem zjištění jejich potřeb 
a zlepšení vzájemné komunikace. Přizpůsobí-
me úřední hodiny potřebám občanů. Zavedeme 
možnost vyhlášení místního referenda.

DĚKUJEME ZA VÁŠ HLAS!!!

Mgr. Ludmila Večerková,
zastupitelka a kandidátka SPOZ
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Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

Ve spolupráci s Katedrou matema-
tiky Přírodovědecké fakulty Ostrava 
proběhla v knihovně na Daliborově 
ulici na konci září a začátkem října 
interaktivní výstava historických 
počítačových pomůcek – abaků, 
mechanických kalkulaček, elektro-
nických kalkulaček, sčítacích stro-
jů, kapesních strojků, netradičních 
násobilkových pomůcek i prvních 
počítačů československé výroby. 
Někdo si při prohlížení zavzpomínal 
na své mládí, někdo se divil, jak se 
lidé snažili zjednodušit si počítání, 
a někdo nevěřícně kroutil hlavou, 
že na něčem takovém naší předko-
vé dovedli správně a rychle počítat. 
Návštěvníci si mohli tipnout váhu 
přenosné elektromechanické kal-
kulačky značky Archimédes a děti 
namalovat obrázek. Správné odpo-
vědi a nejzdařilejší obrázky byly 
odměněny.

Chtěli bychom tímto ještě jed-
nou poděkovat sběratelům vysta-

vovaných kalkulátorů manželům 
Václavíkovým, kteří si pro zvídavé 
návštěvníky připravili i odborný 
výklad.

V dospělém oddělení čeká náv-
štěvníky od 11. listopadu výstava 
Mirky Fajkusové s názvem „Pat-
chwork nejen předvánoční“. 

Dětské oddělení knihovny Dali-
borova připravilo pro děti a mlá-
dež: 

21.10. čtvrtek od 15.00-16.00 „Po 
čertech dobré pohádky“ - hledání 
knih o čertech a předčítání ukázek 
z těchto knih.

A aby nebylo čertů málo, mohou 
si děti v naší Čertí čítárně od 18. do 
29. října vždy v pondělí, úterý, čtvr-
tek a pátek přijít od 15.00 – 16.00 
vyrobit masku čerta. Vždyť jak se 
říká, že „S čerty nejsou žádné 
žerty“ – a takto jsme pojmenovali 
i výtvarnou dílnu.

Upozornění pro čtenáře: 15.10. 
pátek a 16.10. sobota se kona-

jí v knihovně na Daliborové ulici 
komunální volby. V tyto dny je 
provoz knihovny omezen: 

pátek: otevřeno 9-12 hodin, 
zavřeno 12-17 hodin 
sobota: zavřeno 

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
20. 10. středa 14.00-15.00 „Veli-

ké čertovské hudrování“ – soutěž-
ní přehlídka čertů. Zábavná akce pro 
děti je pořádaná v rámci celoměst-
ského projektu Knihovny města 
Ostravy „Zaprášené pohádky“. 

10.11. středa 15.00 – srdečně zve-
me na „Recitál Marty Tománko-
vé“ – studentka 3. ročníku Fakulty 
umění Ostravské university v Ostra-
vě zazpívá známé árie z oper a ope-
ret za klavírního doprovodu. 

18.11. – 31.12. „Relaxace zvaná 
PATCHWORK“ – výstava kreativ-
ních věcí z patchworku Ing. Andrei 
Chromíkové a dalších patchworká-
řek. 

Vernisáž výstavy bude ve čtvrtek 
18. listopadu v 17.00.

 Za knihovnu R. Hulenová
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KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

Středisko Korunní 49, Ostrava-Mariánské Hory
15.-17. 10. 2010  Korunka OPEN, Volné víkendové hraní desko-

vých her, Klub deskových her, 50 Kč/os/den
16. 10. 2010  10.00-19.00, kvalifi kace na MČR ve hrách 

Ubongo a Pentagon, pro veřejnost
20.-24. 10. 2010  Návštěva největšího veletrhu deskových her 

Spiels v Essenu, Klub deskových her, reprezen-
tace Mistrovství Evropy čtyřčlenných týmů

28.-29. 10. 2010  Veletrh hraček na Černé Louce – prezentace 
deskových her, klub deskových her 

říjen 2010  Soustředění Hlubiny a Hlubinky na Pstruží, 
ZÚ Hlubina    

říjen 2010  Regiony jak je neznáme – vystoupení lidových 
tanců, pro veřejnost     
     

Středisko turistiky, B. Martinů 17, Ostrava-Poruba
16. 10. 2010  9.00-12.00, Keramická sobota, výroba keramic-

kých předmětů, děti i rodiče, 50 Kč/rodič+dítě/ 
23.-24. 10. 2010  10.00 -18.00 Podzimní tvůrčí dílna, výroba dra-

ků, děti i rodiče 
27. 10. 2010  10.00-18.00 Výlet do Wisly do aquaparku náv-

štěva auaparku, děti i rodiče, 550 kč/osoba 
 

Středisko přírodovědců, ul. Čkalovova 10, Ostrava-Poruba
9. 10. 2010  Entomologický klub, schůzka členů klubu,  

8.00-11.00 hod. 
10. 10. 2010  Klub cestovatelů, Putujeme k pramenům 

moravských řek: Morávka, 8.00-16.00 hod.
14. 10. 2010  Redakční rada zpravodaje EVVO Jitrocel: 

Naučná stezka přírodní rezervace Rezavka, 
13.00-16.00 hod.

27. 10. 2010  Podzimní prázdniny: Poznáváme Ostravu, 
Hornické muzeum + Slezskoostravský hrad (bude 
upřesněno)

28. 10. 2010  Podzimní prázdniny: Poznáváme okolí Ostra-
vy, Stanice přírodovědců Opava, Arboretum 
Nový Dvůr u Opavy, Zámek a park Raduň. 
Autobusový zájezd - akce pro rodiče s dětmi

1.-30. 10. 2010  Soutěž ve sběru kaštanů a žaludů – pro zimní 
přikrmování lesní zvěře

Středisko volného času KORUNKA,
Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace 

Korunní 49, 709 12 Ostrava-Mariánské Hory,
www.svc-korunka.cz

Program na měsíc říjen 2010

Beauty studio

Provozní doba po-pá od 9-18 hod., sobota 9-12 hod.
Najdete nás na ulici E. Filly v Ostravě-Mariánských Horách

Tel.: 775 234 669, www.beatystudio.webnode.cz

Akční nabídky, slevové poukázky a dárkové poukázky

‹ kadeřnictví - dámské, pánské (út, pá), dětské
‹ kosmetika - celkové ošetření 230 Kč
‹  masáže - medové, lávové kameny, baňkování,  

relaxační
‹ pedikůra, manikůra, nehtová modeláž

AKCE: Masáže lávovými kameny

 Kód ZÚ Název ZÚ Kdy V kolik Jméno a příjmení vedoucího Pro jaký věk Cena ZÚ
 5301 Výtvarný I. pondělí 14.00-16.00 Horáková E. 6-12 let 800,-
 5302 Keramika I. pondělí 14.30-16.00 Tešnarová L. 6-15 let 700,-
 5303 Keramika II. pondělí 16.00-17.30 Tešnarová L. 6-15 let 700,-
 5304 Klub deskových her Korunka - přípravka pondělí 15.00-17.00 Kovarik D. 7-16 let 500,-
 5305 Capoeira Ginga Mundo - 2x týdně pondělí 17:00-18.00 Veis M. 6-12 let 600,-
 5306 Capoeira Ginga Mundo - 2x týdně pondělí 18:00-19.30 Veis M. dospělí 700,-
 5344 TK J. Calábkové - děti I.-přípravka  pondělí 16.00-17.30 Kuchařová 6-8 let 700,-
 5308 Cvičení FLEXI-BAR pondělí 18.00-19.00 Krulová V. dospělí 800,-
 5309 Výtvarný II. pondělí 16.00-18.00 Horáková E. 12-20 let 800,-
 5311 Zdravotní cvičení I. pondělí 17.00-18.00 Kovarik D. dospělí 500,-/50,-/h.
 5312 HLUBINA – soubor + přípravka pondělí  19.00-21.30 Skálová H. 16-… 500,-
 5313 HLUBINA – muzika pondělí 17.00-19.30 Skála Dan 16-… 500,- 
 5314 Břišní tance MATA HARI pondělí 18.00-19.00 MUDr. Poláčková dospělí 1100,-
 5315 Výtvarný III. úterý 14.00-16.00 Horáková E. 6-12 let 800,-
 5316 Keramika III. úterý 14.30-16.30 Tešnarová L. 6-15 let 700,- 
 5310 Divadelní spolek Cylindr – děti (od 5. 10.) úterý 14.30-16.30 Štrbová H. 8-14 let 600,-
 5318 Výtvarný IV. úterý 16.00-18.00 Horáková E. 12-20 let 800,-
 5319 Divadelní spolek Wicca – studenti (od 5. 10.) úterý 16.30-18.30 Štrbová H. Od 12 let 600,-
 5320 Mažoretky Elite- přípravka  úterý 16.00-18.00 Gelnarová D. 7-15 let 700,-
 5321 Divadlo „Miniděti“ úterý 15.30-17.30 Zárodňanká D., Skálová T. 6-10 let 500,-
 5323 Divadelní spolek AFRO MF – studenti (od 5. 10.) úterý 18.30-20.30 Štrbová H. Od 15 let 600,-
 5307 Prahlubina úterý 19.00-21.30 Macečková K. + Skálová 25-... let 50,-/schůzka
 5307 TK J. Calábkové - Berušky úterý 16.00-17.00 Kuchařová 4-6 let 700,-
 5324 TK J. Calábkové – Hl. kategorie úterý 18.30-21.30 Kuchařová Od 14 let 900,-
  Parlament dětí a mládeže města Ostravy úterý 16.00-17.00 Secová J. Do 18 let 50,-
 5326 Zdravotní cvičení II. středa 9.00-10.00 Kovarik D. dospělí 500,-/50,-/h
 5327 Zdravotní cvičení III. středa 11.00-12.00 Kovarik D. dospělí 500,-/50,-/h
 5328 Keramika IV. středa 14.00-16.00 Goluchová K. 6-15 let 700,-
 5329 Zdravotní cvičení IV. středa 15.00-16.00 Kovarik D. dospělí 500,-/50,-/h
 5330 Žonglování pro začátečníky středa 16.00-17.00 Pavúková Od 7 let 400,-
 5331 Divadelní soubor ZATÍMnijak středa  17.00-19.00 Pavúková Od 8 let 500,-
 5332 Keramika V. středa 16.00-18.00 Goluchová K. 6-15 let 700,-
 5307 TK J. Calábkové – závodní tým Junior středa 16.00-18.30 Kuchař, Kuchařová 11-14 let 900,-
 5307 TK J. Calábkové – Hl. Kategorie středa 18.30-21.30 Kuchař, Kuchařová Od 14 let 900,-
 5333 KLUB DESKOVÝCH HER KORUNKA středa 16.00-20.00 Kovarik D., Klumpar J. neomezeno 500,-/50,-/vs.
 5305 Capoeira Ginga Mundo - 2x týdně středa 17:00-18.00 Veis M. 6-12 let 600,-
 5306 Capoeira Ginga Mundo - 2x týdně středa 18:00-19.30 Veis M. dospělí 700,-

 5334 Cvičení maminek s dětmi I. čtvrtek 9.00-10.00 Holbová I. Od 12 700,-/70,-
      do 24 měsíců /vs.

 5335 Cvičení maminek s dětmi II. čtvrtek 10.00-11.00 Holbová I. Od 24 700,-/70,-
      do 36 měsíců /vs.

 5336 Cvičení pro děti čtvrtek 11.00-12.00 Holbová I. Od 3 do 5 let 700,-/70,-/ vs.

 5337 Vaření čtvrtek 9.00-11.00 Lhotský L. neomezeno 700,-
       (bez potravin)

 5338 Výtvarný pro MŠ čtvrtek 10.00-12.00 Horáková E. 3-6 let 700,-
 5339 Výtvarný V. čtvrtek 14.00-16.00 Horáková E. 6-12 let 800,-
 5340 Keramika VII. čtvrtek 14.00-16.00 Tešnarová 6-15 let 700,-
 5341 Školka lyžařská (od 4. 11. 10) čtvrtek 16.00-18.00 Smičková K. 4-15 let 500,- +1500,-
 5342 Výtvarný VI. čtvrtek 16.00-18.00 Horáková E. 12-20 let 800,-
 5320 Mažoretky Elite – pokročilí (do 28. 10) čtvrtek 17.00-18.00 Švidrnochová 7-15 let 700,-
 5345 Břišní tance - děti čtvrtek 17.15-18.15 Menkalová J. Od 6 let 500,-
 5345 Břišní tance - starší čtvrtek 18.15-19.15 Menkalová J. Od 16 let 600,-
 5343 Cvičení FLEXI-BAR čtvrtek 18.00-19.00 Krulová V. dospělí 800,-
 5344 TK J. Calábkové – přípravka čtvrtek 15.45-17.15 Kuchařová 6-8 let 700,-
 5312 HLUBINA – soubor + přípravka čtvrtek 19.00-21.30 Skálová H. 16-… 500,-
 5307 TK J. Calábkové – přípravka,
  junioři i hlavní kategorie pátek 15.30-21.30 Kuchař, Kuchařová neomezeno 900,-

Přehled zájmových útvarů pro rok 2010 – 2011 první pololetí
Středisko volného času Korunka, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace, Středisko: Korunní 49

Ceny, dny a hodiny konání ZÚ se mohou změnit!  ZÚ bude jednou týdně, přesný termín bude upřesněn v nejbližší době
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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

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.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

POMÁHÁME VAŠIM NOHÁM

 AKČNÍ SLEVY OBUVI

Doprodej letních kolekcí
1. - 30 září 2010

Daliborova 15, Mariánské Hory - 
telefon: 596 637 081, mobil: 777 703 505
www.atlastrade.cz

u pekárnyMgr. Petra Valčíková Boráková,
advokátka

OBCHODNÍ, OBČANSKÉ, RODINNÉ
A PRACOVNÍ PRÁVO

pobočka Moravská Ostrava, Sokolská třída 11 

sídlo Kunín 310, 742 53 Kunín, mobil: 607 924 659
e-mail: info@advokat-borakova.cz

Na vaši návštìvu se tìší F-CLUB,
tel. 597 479 282, e-mail: fite@fite.cz

V prostorách restaurace vám rádi pøipraví-
me reprezentaèní obìdy èi veèeøe, rauty, 
firemní školení, denní menu, rodinné osla-
vy dle vašich pøedstav.

Restaurace F-CLUB
vás zve k pøíjemnému posezení

v prostorách sídla spoleènosti FITE a.s. 
v Ostravì-Mariánských Horách

na ulici Výstavní è. 8.

KAVITACE
Bezbolestná liposukce

Nejlevnější v Ostravě - 1 000 Kč
Najdete nás: Salon LILA, Baarova 1161/15, Ostrava-Mariánské Hory,

telefon: 605 85 66 40

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

Roční platby
1000-1350cm -  1 738 Kč
1351-1850cm -  2 539 Kč
1851-2500cm -  3 931 Kč
nad - 2500cm -  5 270 Kč
Půlroční a čtvrtletní platby možné

Tel: 603 218 810
Oběžná 11,

Ostrava Mar.Hory

ZÁJEMCŮM O INZERCI. Pokud máte zájem 
o placenou inzerci na této straně našeho Zpra-
vodaje, kontaktujte naši redakci - Bc. Gabriela 
Zeisberger, tel.: 599 459 243, 604 833 062, e-mail: 
zeisberger@marianskehory.cz. Cena inzerce je 
stanovena na 12 Kč za cm2 vč. DPH, černobílé pro-
vedení. Za inzerci čtvrtletní poskytujeme slevu 
10 %, za celoroční slevu 20 %.
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