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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Aktivně s Čertovinami
ÿ Změny v provozu sběrného dvora
ÿ  Týden prvňáčků 
Uzávěrka dalšího čísla je 21. dubna 2010

Ponaučení měsíce:
JENOM SKUTKY MLUVÍ ZA TEBE,

NETŘEBA SE CHLUBIT!

Letošní rok je ve zname-
ní voleb. V městském obvodě 
MHaH proběhnou nejen volby 
do Poslanecké sněmovny, volby 
komunální, ale také volby senát-
ní. Bližší „volební“ informace mi 
poskytla paní Bc. Pavla Uhrová, 
pověřená vedením odboru hos-
podářské správy a vnitřních věcí 
ÚMOb MHaH.

Paní Uhrová, kdy budeme 
mít možnost jít k volebním 
urnám?

Nejbližší volby nás čekají letos 
v květnu, a to volby do Poslanec-
ké sněmovny Parlamentu České 
republiky. Další, komunální a se-
nátní, proběhnou na podzim 
letošního roku.

Věnujme se tedy informa-
cím, které jsou v současné době 
pro voliče důležité…

Voliči městského obvodu 
MHaH jsou informování prá-
vě prostřednictvím Zpravoda-
je a webových stránek www.
marianskehory.cz. Zde v sek-
ci Volby naleznou podrobné 
instrukce, které jsou pravidelně 
doplňovány.

Volby do Poslanecké sně-
movny PČR se konají 28. - 29. 
května 2010. Mohou voliči volit 
i v případě, že se budu nachá-
zet mimo své bydliště?

Pokud volič nebude moci 
volit ve svém volebním okrsku, 
kde je zapsán podle místa trva-

lého pobytu ve stálém seznamu 
voličů, může požádat u obecní-
ho úřadu, kde má trvalé bydliště 
o vydání voličského průkazu. 
Pokud nežádá o vydání průkazu 
osobně, musí mít jeho zaslaná 
písemná žádost úředně ověře-
ný podpis a musí být doruče-
na obecnímu úřadu nejpozději 
7 dnů přede dnem voleb tj. do 
21. 5. 2010. Občan může také na 
obecním úřadě v místě trvalého 
pobytu požádat o vydání volič-
ského průkazu osobně nejpozdě-
ji do okamžiku uzavření stálého 
seznamu voličů tj. do 26. 5. 2010 
do 16.00 hodin. Tiskopis žádosti 
o vydání voličského průkazu si 
mohou stáhnout na výše uvedené 
webové adrese.

Kde si mohou občané volič-
ský průkaz vyzvednout? 

Obecní úřad může vydávat 
voličské průkazy (nebo zasílat 
na adresu uvedenou v žádosti 
voliče) nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb tj. od 13. 5. 2010. 
Voličský průkaz může být vydán 
i jiné osobě, která se prokáže 
plnou mocí s úředně ověřeným 
podpisem voliče žádajícího 
o vydání voličského průkazu. 
Vydaný voličský průkaz oprav-
ňuje voliče volit v kterémkoliv 
volebním okrsku v České repub-
lice nebo na zastupitelském úřa-
dě v zahraničí. Žádosti lze zasílat 
nebo osobně vyřizovat na adre-
se: Úřad městského obvodu Ma-
riánské Hory a Hulváky, odbor 
hospodářské správy a vnitřních 
věcí – ohlašovna, Přemyslovců 
224/63, 709 36 Ostrava-Ma-
riánské Hory, telefonní spojení: 
599 459 206 paní Havlíková.

Na koho se občané MHaH 
mohou obrátit v případě dota-
zů týkajících se voleb?

Garantem zabezpečení průbě-
hu voleb je odbor hospodářské 
správy a vnitřních věcí. Veškeré 
informace poskytují paní Výmo-
lová a paní Langerová (tel. 599 
459 226, e-mail: vymolova@
marianskehory.cz, langerova@
marianskehory.cz).

Děkuji za rozhovor.
Gabriela Zeisberger

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: Chlubivý člověk 
Jeden chlubivý člověk vyprávěl, kde všude byl a které kraje 

procestoval. „Byl jsem v Africe, tam jsem holýma rukama ulovil 
lva! V Americe jsem přišel na závody nejrychlejších lidí na světě, 
a když jsem s nimi závodil, vyhrál jsem. I na sněmu nejchytřej-
ších lidí na světě jsem byl a tam jsem uhodl tu nejtěžší hádanku. 
A v daleké tramtárii, kde voda zatopila celou krajinu, a lidé musili 
jezdit na loďkách od domu k domu, jsem dokázal přeskakovat širo-
ká jezera. Však se tam běžte zeptat,“ řekl cestovatel. A tak řečnil 
ještě dost dlouho, až jeden člověk, který ho poslouchal, řekl: „Ale 
přece se nemůžeme vydat tak daleko, abychom se na to zeptali, 
můžeš nám i zde ukázat, co všechno umíš, jak daleko umíš skákat!“ 
Až teď na cestovatele začali všichni křičet: „Ano, ukaž nám to!“ 
Ale zahanbený cestovatel už utíkal docela obyčejnými skoky pryč.
Ponaučení: Jenom skutky mluví za tebe, netřeba se chlubit!

Až do rána
Jindřich Oleš

Mrazivý březen
Do postele vlezem

Celý duben
Ještě se milovat budem

Až přiletí čáp nebo vrána
Křtiny slavíme

až do bílého rána.

Ve znamení voleb

Duben - Aktualizace žádostí o obecní byty skončila
Tak jak každý rok tak i letos zveřejňujeme počty 

žadatelů o přidělení obecního bytu v městském 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Žadatelé měli 
povinnost aktualizovat svoji žádost do konce února. 
A musíme konstatovat, že 109 tak neučinilo a bylo 
ze seznamu žadatelů vyřazeno. Po provedení aktu-
alizací evidujeme 306 žadatelů o byt. Drtivá větši-
na žadatelů by ráda byt s ústředním topením (byt 
se standardní kvalitou), velikosti 1+2. V roce 2009 
bylo přiděleno novým nájemníkům 79 bytů. Z toho-
to počtu představují byty v Domě s pečovatelskou 
službou 18 bytů, byty se sníženou kvalitou 35 bytů 
a byty velikosti 0+1 a 1+1 56 bytů. Z toho vyplývá, 
že uspokojení většiny žadatelů bude časově náročné. 
Dalším faktorem, který ovlivní uspokojení požadav-
ků žadatelů je privatizace bytového fondu. O zpri-
vatizování bytu mají zájem nájemníci, kteří bydlí 
v bytech se standardní kvalitou a mohou si to dovolit. 
Nájemníci, kteří bydlí v bytech s levným nájmem, si 
většinou nemohou dovolit koupit byt a většinou ani 
nemají potřebu vlastnit byt a starat se o svůj maje-
tek. Naprosto jim vyhovuje být nájemcem obecního 
bytu. Z tohoto titulu ubývá a bude ubývat bytů, které 

by mohli být nabídnuty žadatelům o byt, kteří nemají 
kde bydlet. Veliký propad v zájmu zaznamenáváme 
o byty, kde se topí „Gamaty“ a to ze dvou důvodů. 
Mladá generace neví co to je a žadatelé, kteří žijí ze 
sociálních dávek, považují tento způsob vytápění za 
drahý. To nemluvím ani o bytech, které jsou vytápě-
ny kamny na tuhá paliva, kterých máme v bytovém 
fondu 228. Někteří žadatelé to považují za středověk 
a nevěří, že tento způsob vytápění v našem obvodu 
existuje a my ho nabízíme. Naopak k zvýšení počtu 
přidělených bytů žadatelům, kteří nemají, kde bydlet 
by mohlo přispět větší respektování práva nájemníky 
a rychlejší práce soudů. V současné době situaci řeší-
me vedením 685 soudních sporů o dlužné nájemné 
a dlužné nedoplatky za služby a 155 soudních spo-
rů na vyklizení bytů. Také od roku 2009 využíváme 
soukromého exekutora k vymáhání dlužných částek 
a to v 95 případech. Tyto soudní spory a exekuce jis-
tě vyřeší část problémů, ale přesto prosíme žadatele 
o trpělivost.

Ing. Lukáš Lesňák,
pověřený vedením bytového odboru

Již druhým rokem se rozvinu-
la spolupráce naší ZŠ Ostrava – 
Mariánské Hory, Gen. Janka 1208, 
se Záchranným hasičským sborem 
Fifejdy. Jedná se o výchovnou čin-
nost v rámci požární a bezpečnost-
ní prevence. Dva pracovníci sboru 
Karel Sýkora a Radim Lefner 
docházejí za žáky a pořádají bese-
dy, při nichž využívají naši mul-
timediální učebnu s interaktivní 
tabulí. Promítají praktické ukázky 
zásahů při požárech a nehodách, 
také hovoří s dětmi jak předcházet 
nebo se zachovat v případě požáru 
či nehody. Žáci se sami zapojovali 
do diskuse a také do konkrétních 
předváděných situací. Následo-
vala návštěva hasičské zbrojnice, 
kde si děti prohlédly výcvikový 
polygon, vozový park, kuchyň, 
učebny a tělocvičnu s posilovnou. 
Byli jsme dokonce svědky výjez-
du požárního vozidla. Na závěr 
návštěvy předal žák II.A Vojtěch 
Telecký vlastnoručně nakresle-
ný komix s hasičskou témati-
kou. Fotografi e z akcí si můžete 
prohlédnout na stránkách www.
zsgenjanka.cz v odkazu Fotogale-
rie. Akcí se zúčastnil 2. a 6. roč-
ník. Hasičům děkujeme a těšíme 
se na další spolupráci. 

Třídní učitelky druhých tříd

Spolupráce ZŠ
Gen. Janka

s HZS Fifejdy

POZOR - POZOR - POZOR
Konkrétní požadavky na úklid prosím zasílejte na adresu 

uklid@marianskehory.cz
Radnice děkuje občanům bydlící na ul. Klicperově, že dbají na 

udržování pořádku zejména kolem popelnic. V případě, že znáte 
jméno rodiny, která vám pořádek kazí, nahlaste to radnici.
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Pravomoc orgánů obce v případě podávání žalob - pokračování
Podání žaloby za obec není rozhodně 

běžnou záležitostí (nepočítaje žaloby proti 
dlužníkům), a je proto na místě si ujasnit, 
kdo o podání žaloby rozhoduje. Pravomoci 
na obci jsou dány jasně:
l Vyhrazená pravomoc zastupitelstva
l  Vyhrazená pravomoc rady (není-li, řeší 

až na výjimky starosta obce)
l  Ostatní neupravená – spadá radě  

(starostovi, pokud si ji zastupitelstvo 
nevyhradilo)
Výkladem lze mimo dospět k tomu, že 

zastupitelstvo rozhoduje vždy tam, kde má 
dojít k čerpání peněz z rozpočtu, když na 
daný účel zatím nebyly peníze vyčleněny. 
V případě podání žaloby na ochranu dob-
rého jména a pověsti právnické osoby, tedy 
obce s žádostí o fi nanční satisfakci 500 tisíc 
korun, musí být věc předložena k rozhod-
nutí zastupitelstva, aby na vedení sporu 
vyčlenilo peníze. Je to i obrana starosty, 
popřípadě radních, pro případ prohry ve 
sporu.

Kdo rozhoduje o žalobě
na ochranu osobnosti 

V prvním stupni rozhoduje krajský soud 
podle místa bydliště žalovaného. Rozhodu-
je jeden samosoudce. Odvolacím orgánem 
je Vrchní soud v Praze nebo Olomouci. 
Odvolací soud rozhoduje v senátu tří soud-
ců. V některých případech je připuštěno 
dovolání k Nejvyššímu soudu. V závěru se 
může jít až k soudu ústavnímu, protože jde 
o hodnoty chráněné ústavním pořádkem.

Kdo zastupuje obec u soudu 
Obec zastupuje u soudu, a to ať jako 

žalobkyni nebo žalovanou, starosta. Ten 
také jezdí k soudům, je-li nutná jeho účast, 
nebo ji sám chce. Aby mohl starosta u sou-
du vystupovat jako starosta, nestačí mu 
občanský průkaz, ale musí mít též potvr-
zení o tom, že byl zvolen starostou (např. 
výpis usnesení). Jinak si obec většinou bere 

právní zastoupení advokátem, a pak zastu-
puje obec tento advokát.

Měl by mít dobře sepsanou plnou moc, 
aby bylo jasné, jaké meze při úkonech za 
obec u soudu má.

Ukázky výroků:
(lehce, nevážně)

Doporučení – žádat omluvu nebo ne
„Starosta je prostě vůl.“ Nežádat – je to 

obecná nadsázka.
„Starosta je debilní idiot a měl by jít 

k psychiatrovi, než někomu ublíží, dement.“ 
Žádat – je to zásah do osobnosti, urážka.

„Starosta nahrává zakázky jen svým 
kamarádům“ Obojí je možné.

„Pane starosto, kdyby hloupost nadnáše-
la, létal by jste jako holubička.“ Nežádat.

„Starosto, jak vysoký ti musím dát úpla-
tek, abych tu zakázku dostal? Dám ti víc než 
jsi dostal od fi rmy XXX.“ Jasná pomluva 
o braní úplatků.

„Starosto, jaký bych ti musel dát úplatek, 
abych tu zakázku dostal?“ Žádat – skryté 
tvrzení o běžné praxi o braní úplatků.

„Člověka, který tak blbě řídí město, by už 
lidé prostě volit neměli.“ Nežádat.

„Tento člověk, který tu s vámi sedí, je 
prachsprostý udavač“. Žádat.

„Starosta vyhazuje peníze nás všech 
oknem.“ Nežádat.

„Starosta vyhazuje peníze nás všech 
oknem a bůh ví, zda mu z nich nechodí na 
jeho vlastní konto“. Žádat – spekulace 
o okrádání obce.

„Starostka by si měla udělat pořádek ve 
svém vlastním životě. Na to, že byla už dva-
krát na potratu, tady dělá moc chytrou“. 
Žádat – zásah do tělesné integrity, ať už 
to je či není pravda.

„Madam, sice tady v zastupitelstvu 
zdobíte, ale jinak jste úplně blbá“. Žádat 
– hrubá urážka.
 RSDr. Jiří Boháč, místostarosta MHaH

V měsíci březnu proběh-
la rekonstrukce sběrného dvora 
v Ostravě-Mariánských Horách 
v ulici Rybářské. Až dosud byl 
sběrný dvůr umístěn v areálu 
výkupny druhotných surovin, kte-
rou provozuje společnost ORC 
Group. Během rekonstrukce došlo 
k rozdělení tohoto areálu na dvě 
části - v jedné zůstává samostat-
ná výkupna surovin ORC Group, 
ve druhé bude sběrný dvůr OZO 
Ostrava. Toto řešení s sebou nese 
několik podstatných změn v pro-
vozu sběrného dvora:

1) vybudování samostatného 
vjezdu do sběrného dvora

2) obsluha sběrného dvora 
kmenovým zaměstnancem OZO 
Ostrava - až doposud prováděli 
obsluhu sběrného dvora pracovní-
ci ORC Group

3) nová provozní doba (platí 
od 15. 4. 2010) - až doposud byla 
provozní doba sběrného dvora 
vázána na provozní dobu stano-
venou společností ORC Group. 
Nová provozní doba je z důvodu 
lepší dostupnosti sběrného dvora 
pro zaměstnané občany posunuta 
v pracovní dny do pozdějších pod-
večerních hodin:

PO - PÁ 10:00 - 18:00
SO 8:00 - 12:00

Sběrný dvůr v Mariánských 
Horách, stejně jako všech dalších 
16 sběrných dvorů v Ostravě, je 
určen občanům statutárního měs-
ta Ostravy k odkládání odpadů 
pocházejících z běžného chodu 
domácnosti: objemných odpa-
dů (nábytek, koberce, garnýže, 
sanitární keramika …), nebez-
pečných odpadů (baterie, léky, 
zářivky, barvy, oleje, ředidla a ná-
doby jimi znečištěné…), sepa-
rovaných odpadů (sklo, plast, 
papír, nápojový karton), zeleně 
ze zahrádek (tráva, listí, spadané 
ovoce…). Sběrný dvůr slouží rov-
něž jako místo zpětného odběru 
vysloužilých elektrospotřebičů. 
Občané zde mohou tyto odpady 
bezplatně odložit v množství, kte-
ré se vejde na přívěsný vozík za 
osobní automobil (větší množství 
odpadů z domácností přijímá jen 
sběrný dvůr v Ostravě-Kunčicích). 
Ve sběrném dvoře se nepřijímá 
stavební odpad a odpad pochá-
zející z činnosti fi rem a podnika-
telských subjektů.

Společnost OZO Ostrava věří, 
že změny ve sběrném dvoře 
v Mariánských Horách přispějí ke 
zkvalitnění služeb občanům!

Vladimíra Karasová,
OZO Ostrava

Změny v provozu sběrného dvora 
v Mariánských Horách

Dne 27. března 2010 jsme v Mariánských Horách a Hulvákách přivítali jaro 
netradičním způsobem - sportem. V rámci Čertovin byl připravený Orientač-
ní běh - tříkilometrová trasa se stanovišti, na kterých si účastníci mohli např. 
zastřílet lukem či si přečíst zajímavost o historii Mariánských Hor a Hulvák. 
Účast byla hojná a nikdo neodešel s prázdnou. Těm nejlepším předala ceny 
starostka Ing. arch. Liana Janáčková a zároveň pozvala všechny na další Čerto-
viny, které se konají 17. dubna 2010 od 14 hodin u mariánskohorské radnice. 
Budeme opět bruslit na kolečkách.

 Bc. Josef Vršan, OCCAM PR s.r.o.

Aktivně s Čertovinami

V souladu s Vyhláškou Minister-
stva pro místní rozvoj. č. 372/2001 
Sb. provedl bytový odbor vyúčto-
vání služeb spojených s užíváním 
bytu za rok 2009. Pracovnice 
bytového odboru doručily faktury 
nájemníkům již koncem března 
a začátkem dubna. V případě, že 
nájemník nebude s vyúčtováním 
souhlasit, má právo reklamovat 
vyúčtování do 21 dnů od převzetí 
faktury. 

Nedoplatky budou spolu 
s nájemným za měsíc červen 
v červnovém SIPO. Odstěhova-
ným nájemníkům bude zaslána 
složenka. Přeplatky budou zasí-

lány poštovními poukázkami 
v průběhu měsíce června 2010. 
Kdo bude chtít obdržet přeplatek 
na bankovní účet, nahlásí číslo 
svého účtu p. Stachové na byto-
vém odboru, během měsíce dub-
na. Přeplatky nelze započítávat 
vůči nájemnému. Pokud vznikly 
nájemníkovi dluhy na nájemném 
nebo na službách z minulého 
období, bude přeplatek použit na 
kompenzaci těchto dluhů včetně 
poplatku z prodlení.

Na tomto místě bychom rádi 
uvedli rozhodnutí Magistrátu 
města Ostravy o placení poplatků 
za svoz a likvidaci odpadu. Ten-

to poplatek nově bude vybírán 
jen jednou ročně se splatností do 
30. 6. 2010. To znamená, že ten 
kdo poplatek hradí prostřednic-
tvím SIPO, bude ho mít v červno-
vém SIPO. Tím dojde k souběhu 
nedoplatků za služby spojené 
s bydlením a poplatkem za svoz 
a likvidaci odpadu. Toto může být 
pro početné rodiny velká fi nanční 
zátěž. Občané, kteří platí SIPO 
z bankovních účtů a mají stanove-
ny fi nanční limity, musí dopředu 
změnit tyto limity, aby nedošlo 
k nezaplacení.

Dagmar Stachová,
bytový odbor

Vyúčtování služeb spojených s bydlením
za rok 2009 pro nájemníky obecních bytů
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Přicházíme k Vám s novým se-
riálem na pokračování pod ná-
zvem Chraňte se. Jedná se o předá-
vání rad seniorům pro klidný život 
v bezpečí, které připravila Preven-
tivně informační skupina Městské 
policie Ostrava. Předností staršího 
věku je moudrost a dostatek zku-
šeností. Nevýhodou se může stát 
nedostatek fyzických sil, zhor-
šený zrak, sluch a pohyblivost. 
Starší lidé se často stávají terčem 
zájmu kapsářů, zlodějů, podvod-
níků i násilníků. Zranitelnější jsou 
i v silničním provozu. Milí senio-
ři, když víte, co vás může ohrozit, 
máte větší šanci se nebezpečí brá-
nit. Dnes přicházíme s tématem: 

Jak se chovat v silničním 
provozu
l V dopravním provozu buď-
te opatrní. Při přecházení přes 
vozovku využívejte pokud možno 
přechody se světelnou signalizací 
a vyznačené přechody.
l Za snížené viditelnosti noste 
oblečení jasných barev. Abyste 
byli lépe vidět v šeru a ve tmě, 
opatřete svoje oblečení nebo hůl 

nášivkami nebo nálepkami refl ex-
ního materiálu, který ve světlech 
projíždějících vozidel výrazně 
září.
l Nesedejte za volant, pokud 
se necítíte dobře. Řízení raději 
odložte na dobu, kdy budete v lep-
ší kondici.
l Pokud nemusíte, nevyjíždějte 
se svým autem v dopravních špič-
kách.
l Nezapomínejte na pravidelné 
zdravotní prohlídky, které zákon 
přikazuje řidičům od věku 60 let 
a které potvrdí vaši způsobilost 
k řízení.
l Pro jízdu na kole se rozhodujte 

vždy s ohledem na svůj aktuální 
zdravotní stav. Přihlédněte také 
k hustotě provozu a momentálním 
podmínkám na silnici.
l Seznamte se s pravidly, která 
stanovují, jak a čím má být kolo 
vybaveno. Dbejte především na 
funkci brzd, kolo mějte řádně 
osvětlené zejména při snížené 
viditelnosti.
l Nepoužívejte kolo k přepravě 
nadměrných, neforemných a těž-
kých nákladů.

Ing. Marcela Kočová,
vedoucí oddělení péče
o seniory a osoby
se zdravotní postižením

Chraňte se

DŮLEŽITÉ TELEFONNÍ KONTAKTY
Policie ČR 158
Městská policie 156
Lékařská pohotovost (Záchranná služba) 155
Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Hasiči 150
Život 90 Senior telefon 800 157 157
Elpida – Zlatá linka seniorů 800 200 007
Bílý kruh bezpečí 257 371 110
Úřad městského obvodu MhaH - ústředna 599 459 200
Oddělení péče o seniory 599 459 240

V březnu jsme mohli popřát mnoho zdraví, štěstí a životního 
elánu paní Vandě Lichnovské, která mne zaujala svým přístupem 
k životu – mnohým by mohla „nalévat“ elánu, sama miluje život 
a lidi. Není divu, že je nezapomenutelnou osobností, která za sebou 
zanechává viditelné stopy na duši jiných lidí. Dalším oslavencem 
je pan Ing. Josef Schindler, s kterým jsme na naší návštěvě pro-
brali vše od vaření až k politice. Koncem měsíce jsme navštívili 
paní Marii Gajovskou, která sama o sobě tvrdí, že dělá vše rychle 
a proto nemá čas ani stárnout. Tento měsíc byl ve znamení velmi 
vitálních seniorů, kterým ještě jednou z celého srdce přeji další roky 
s úsměvem.  (GZ)

Blahopřejeme Minulý měsíc jsme byly 
požádány o účast ve 

výzkumu na téma Domácí násilí 
na seniorech. Jedna z  položených 
otázek zněla: „Domníváte se, že 
jsou senioři dostatečně informo-
váni o problematice domácího 
násilí?“ Z nabídky možných 
odpovědí jsme popravdě vybraly 
tuto odpověď: „Nevím“ a nevíme 
to ani dnes. V každém případě 
nás tato otázka inspirovala k na-
psání článku, ve kterém bychom 
rády seniory informovaly o tom, 
co je domácí násilí a kde mohou 
případně vyhledat pomoc.

Domácí násilí je možné defi -
novat jako násilí mezi blízkými 
osobami, které se odehrává skry-
tě, za dveřmi domácnosti. Dále 
je domácí násilí vymezeno svou 
opakovaností a dlouhodobostí. 
Rozdělení rolí aktérů na osobu 
ohroženou a osobu násilnou jsou 
vždy jasně vymezeny, nedochází 
k jejich výměně. Domácí nási-
lí je jednou z nejrozšířenějších 
forem násilí, často však bývá 
podceňováno a pro svou neveřej-
nost je velmi těžko odhalováno. 
Je však velmi důležité uvědomit 
si, že domácí násilí má stupňující 
se intenzitu a často vede ke ztrátě 
schopnosti oběti včas narůstající 
incidenty zastavit a efektivně 
řešit narušený vztah.

Mezi druhy a projevy domá-
cího násilí na seniorech napří-
klad patří:
l Psychické a citové týrání 
– ponižování, nadávání, zdů-
razňování nepotřebnosti seniora 
a zbytečnosti jeho existence. 
Omezování v běžných aktivitách 
a sociálních kontaktech (např. 
zákaz návštěvy přátel, příbuz-
ných).
l Fyzické týrání – vědomé 

způsobování fyzické bolesti, 
zraňování, vystavování chladu, 
nepřiměřené tlumení léky či 
používání prostředků k omezo-
vání pohybu.
l Ekonomické zneužívání 
– odebírání důchodu, nátlak na 
změnu závěti proti vůli seniora, 
nucené nebo nevýhodné převody 
majetku na jinou osobu, odebí-
rání či prodej majetku, následné 
lhaní a zastrašování.
l Sexuální zneužívání – ze 
strany partnera či jiných členů 
rodiny.

l Zanedbávání – pečující oso-
ba neplní řádně své povinnosti, 
neposkytuje svému svěřenci 
dostatek jídla, hygienickou péči, 
neposkytuje mu přiměřenou 
pomoc, odpírá zprostředkování 
lékařské péče. 
l Nerespektování soukromí 
– popř. nedostatek soukromí, 
bezdůvodné a seniorem nedo-
volené prohlížení osobních věcí, 
podávání osobních informací 
třetím osobám.

Pro seniory, kteří jsou místo 
klidného užívání podzimu života 
vystaveni ubližování ze strany 
svých nejbližších, je velmi těžké 
s takovou věcí vyjít na veřejnost. 
Mnohdy se obávají, že pokud 
by vyhledali pomoc, začala by 
se agresivita ze strany útočníka 
stupňovat. Nezřídka se také stydí 
za jednání svých dětí či vnoučat, 
jejich jednání považují za své 
selhání ve výchově.

Možná máte ve svém okolí 
seniora, u kterého jste zazna-
menali opakovaná poranění, 
která nedokáže vysvětlit, popří-
padě o nich nechce mluvit, jsou 
u něj nápadné změny chování, 
„nevysvětlitelná“ insolvent-
nost, pozbývání majetku, celko-
vá zanedbanost, nebo dochází 
k bezdůvodnému bránění dru-
hým v přístupu k seniorovi, 
v komunikaci s ním, či vykazuje 
jiné příznaky ukazující na možné 
týrání tohoto člověka. Možná si 
někteří z vás nad těmito řádky 
uvědomujete, že se vás proble-
matika domácího násilí přímo 
týká. V takovém případě, přij-
měte prosím, nabídku konkrét-
ních kontaktů, kde týraný senior 
může požádat o pomoc.

l Senior telefon ŽIVOTa 90 
– telefonická krizová pomoc, 
zdarma, v provoz 24 hodin den-
ně, tel. č. 800 157 157
l Donalinka (zřizovatel Bílý 
kruh bezpečí) - nepřetržitý pro-
voz, tel. č. 251 51 1313
l Intervenční centrum pro oso-
by ohrožené domácím násilím, 
ul. 28. října 124, Ostrava, tel. č. 
597 489 207 

V případě, že byste se s uve-
denými problémy setkali někdy 
v budoucnu a neměli již k dis-
pozici uvedené kontakty, můžete 
se obrátit na sociální pracovnice 
oddělení péče o seniory a osoby 
se zdravotním postižením ÚMOb 
Mar. Hory a Hulváky.

V akutním ohrožení neváhejte 
volat krizová čísla PČR – 158, či 
lékařskou záchranou službu 155.

Oddělení péče o seniory
a osoby
se zdravotním postižením

Domácí
násilí

Májová Plesná 2010
Zveme všechny milovníky fol-

kloru na 13. ročník folklorní-
ho festivalu Májová Plesná: 
30. 4. 2010 v 19.30 hod. poseze-
ní u cimbálovky s ochutnávkou 
jihomoravských vín v Domě dětí 
a mládeže v Plesné.

1. 5. 2010 dopoledne průvod 
s žebřiňákem a muzikou po celé 
Plesné.

1. 5. 2010 ve 14.30 hod. fes-
tival Májová Plesná – hudební 
a taneční vystoupení folklorních 
souborů z Moravy a Slovenska 
v areálu u Domu dětí a mládeže 
v Plesné
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Přeji dobrý den, 
chtěla bych se zeptat 
co se děje s úklidem 
odpadkových košů na 
sídlišti Vršovců. Již 

nejméně měsíc nebyly vysypá-
ny odpadkové koše a na sídlišti 
si připadáme jako na smetišti. 
Děkuji.

Na dotaz odpovídá Hana Šust-
ková z odboru VHaZ, úsek místní-
ho hospodářství:

Dobrý den, k Vašemu dota-
zu ve věci vývozu odpadkových 
košů Vám sdělujeme následovné. 
Vzhledem k letošnímu extrémní-
mu zimnímu počasí nebylo možné 
koše v některých místech v obvo-
du vysypávat z důvodu nemožnos-
ti příjezdu multikáry nebo z důvo-
du přimrznutí koše ke stojanu. 
Po oteplení byly koše vysypány 
a proveden úklid kolem nich. Kon-
trola těchto míst byla z naší strany 
provedena 2. 3. 2010. Tímto se 
zároveň omlouváme a děkujeme 
za pochopení.

Dobrý den, v březnovém čísle 
Zpravodaje se uvádějí podmín-
ky za jakých lze kácet stromy. 
Na sídlišti Fifejdy I. je mno-
ho stromů suchých například 
u přechodu pro chodce na kru-
hovém objezdu Novinářská 
– Baarova – Sládková. Nikdo 
z odborníků na zeleň si toho 
dosud nevšiml stejně jako 
suchých větví vzrostlých stro-
mů, které při větrném počasí se 
ulamují a padají - mohou zranit 
obyvatele tohoto sídliště.

Na dotaz odpovídá Hana Šust-
ková z odboru VHaZ, úsek místní-
ho hospodářství:

Dobrý den, v článku uveřejně-
ném ve Vámi zmiňovaném Zpra-
vodaji jsem vysvětlovala podmín-
ky, které jsou stanoveny zákonem 
pro kácení dřevin a chtěla jsem 
tímto věc osvětlit zejména maji-
telům pozemků, aby věděli, který 
zákon se ochranou dřevin zabývá, 
náležitosti podání a podmínky, 
které zákon pro kácení připouští 

a v neposlední řadě změnu v míst-
ní příslušnosti správního orgánu, 
který správní rozhodnutí vydává. 
Zabývala jsem se zde pouze jed-
ním z odstavců § 8 zákona. Pro 
stromy suché, pěstební probírky 
a zdravotní důvody platí postup 
trochu odlišný. Nechtěla jsem vše 
vypisovat, neboť  problematika 
kácení je velmi obsáhlá záležitost 
a na seminářích se přednáší něko-
lik hodin.

Suché dřeviny se naopak kácí 
za plné vegetace, kdy lze tuto sku-
tečnost bezpečně vizuálně poznat. 
Suché dřeviny nejen na sídlišti 
Fifejdy I, ale v celém obvodu jsou 
odstraňovány pravidelně a náš 
dodavatel kácí jen ty dřeviny, kte-
ré má přesně objednávkou zadány. 
V žádném případě si dodavatelé 
neurčují sami, co pokácí a co ne. 
Z naší strany je v letních měsících 
prováděna průběžně kontrola dře-
vin při běžných pochůzkách obvo-
dem a dále shromažďujeme i upo-
zornění občanů, že tam nebo onde 
je suchý strom. Na základě těchto 
poznatků a po dodržení podmínek 
stanovených zákonem pak násled-
ně zadáváme fyzické odstranění 
dodavateli.

U ulice Novinářské jsme odstra-
ňovali suché stromy v loňském 
roce. Pokud však máte na mysli 
suchý strom v zeleném pásu, který 
odděluje chodník od komunika-
ce, tento strom již není na území 
našeho obvodu (jedná se o obvod 
Moravská Ostrava a Přívoz), neboť 
hranice našeho obvodu je na zele-
ni a chodník a silniční zeleň náleží 
uvedenému městskému obvodu. 
Nebylo by možná od věci upřes-
nit místo, kde se Vámi zmiňované 
suché stromy nacházejí. 

Pozn. redakce:
Své otázky mi můžete 

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

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...

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

K výroèí 160 let, kte-
ré uplynulo od narození 
prvního presidenta ÈSR 
pøipravil Jiøí Jezerský oje-
dinìlý filmový dokument, 
který je k zhlédnutí na 
www.marianskehory.cz

Doprovodný text je zde:
President Èeskoslo-

venské republiky Tomáš 
Garrigue Masaryk nav-

štívil 25. èervna 1924 Ostravu a po prohlídce 
Vítkovických železáren se vracel do centra pøes 
Mariánské Hory. Jsa po celou cestu pozdravo-
ván oèekávajícími jej zástupy, byl p. president 
v Mariánských Horách znovu mile pøekvapen. 
Mariánské Hory opravdu pøedèily výzdobou 
námìstí a dùvti pem takøka všechny holdy dru-
hé. Na námìstí bylo seskupeno v malebných 
skupinách nìkolik tisíc obyvatelstva. Z celkové-
ho malebného obrazu nejvýraznìji vynikala sku-
pina hasièù, zvláštì sestavená z nìkolika strojù 
a uprostøed s velikou, k nebi tyèící, ze že bøíkù 

sestavenou pyramidou. Aèkoliv to nebylo v pro-
gramu, zatarasili hasièi p. presi dentovi cestu, 
aby mu mohli holdovati. Pan president byl veli-
telem hasièstva pozdraven a mimo to pøijal od 
jedné žaèky a dorostu DTJ krásnou kytici. To se 
již pøibližoval závìr slavnostního dne.

Z Mar. Hor odjela auta a celý prùvod pana pre-
sidenta rychlejším tempem zpìt k Ostravì.

Návštìva T. G. Masaryka

Tiskařský šotek – Zpravodaj č. 187
V minulém čísle Zpravodaje došlo k omylu téměř stoletému.

Titulek správně zní „Známý redaktor František Sokol Tůma ve svých 
novinách Ostravský obzor dne 16. 3. 1901 k této události napsal:“

Za tiskařskou chybu se omlouváme.

Ještì kolem roku 1900 se 
osadì, která vznikala v Hul-

vákách, mezi Èertovou Lhotkou 
a Novou Vsí øíkalo Šimákovec.

Dnes málokdo ví proè. 
Nebudu vás zkoušet z dávno 
zapomenuté historie Ostravy, 
ale na rovinu sdìluji, že tomu 
tak bylo proto, že v hulváckém 
lese „úøadoval“ povìstný lupiè 
a úkladný vrah Antonín Šimák, 
který ohrožoval kraje morav-
skoslezské a byl postrachem 
obyvatelstva.

Domovskou obcí tohoto 
loupežníka byly Odry, kde se 
v roce 1861 narodil. Již útlém 
vìku jevil velkou náklonnost 
ke krádežím a tak se dopra-
coval k tomu, že ve svých 20 
letech nastoupil trest šestileté-
ho tìžkého žaláøe na Mírovì. 
Po propuštìní obdržel pracovní 
knížku na krejèovské øemeslo 
a napomenutí, aby zaèal život 
jiný – spoøádaný. Také mu byla 
vyplacena èástka 25 zlatých, 
kterou „našetøil“ na Mírovì. 
Nemeškal a pøemístil se do 
Opavy, kde si koupil dva revol-
very velkého kalibru a odjel 
na Ostravsko. Pozdìji bylo 
u soudu prokázáno, že Šimák 
si v mírovské trestnici poøídil 
seznam osob, které by mohly 
mít peníze a podle nìho zaèal 
loupit a vraždit. V Polské Ostra-
vì pøepadl a zranil faráøe Bittu, 
v lese mezi Novou Vsí a Zábøe-
hem oloupil a zastøelil zblízka 
do èela podomka Josefa Kar-
novského. Ještì týž den…(14. 
kvìtna 1887)…šli zednický polír 
T. Smìja a zedník R. Koneè-
ný z Vítkovic do Nové Vsi. Asi 
400 krokù za lesem uslyšeli 
dva výstøely rychle za sebou 
vypálené a hned na to volání 
o pomoc. Následovaly ještì 
další ètyøi rány ze vzdálenosti 
tak blízké, že i zablesknutí ohnì 
bylo vidìt. Vrátili se tedy do lesa 
a pøišli na silnici k místu, které 
bylo nanejvýše patnáct krokù 
vzdáleno od místa, kde bylo 
vystøeleno. Nepozorovali však 
nic podezøelého.Také strážmis-
tr Adolf Ides, který tudy právì 

kráèel a kterému vše sdìlili 
a který také výstøely slyšel, nic 
podezøelého pro tmu nevypá-
tral. Až teprve druhého dne, 
v nedìli 15. kvìtna byly v úvo-
ze na pravé stranì císaøské 
silnice nalezeny tøi mrtvoly. Byl 
poznán Josef Magera z Polanky 
a jeho žena Terezie Magerová, 
která byla v požehnaném stavu 
a dìlník Ferdinand Buroò ze 
Vøesiny, který byl otcem osmi 
nezletilých dìtí. Soudní komisi 
bylo zjištìno, že byly zavraždì-
ny z velké blízkosti a odvleèeny 

ze silnice do úvozu, když pøed-
tím byly oloupeny.

Bilance pro Hulváky více než 
strašná. Šimák tam s chladnou 
krví za jediný den povraždil 
ètyøi lidi. Na svìdomí mìl ješ-
tì pekaøského chasníka poblíž 
Valašského Meziøíèí, kterého 
zastøelil a následnì do bahna 
potopil. V Odrách potom pro-
støelil lebku starci nad hrobem 
a ukradl 10 zlatých. Støelbou 
zaútoèil i na správce mírovské 
trestnice, když jel pro peníze, 
ale ten vyvázl pouze s lehkým 
zranìním. Loupeží se zbraní 
v ruce mìl bezpoèet. Ještì 
štìstí, že se ho podaøilo 27. 
èervna 1887 v Moravské Èerve-
né Vodì dopadnout a zatknout, 
poté co se místní hospodské 
paní Annì Effenbergerové zdál 
jeden z jejich hostù podezøelý. 
Šimák øádil mìsíc a pùl.

Soudní pøelíèení se konalo 
u krajského soudu v Novém 
Jièínì a trvalo 6 dnù. Jedinou 
pøíjemnou informací bylo, 
že šéf Vídeòské bursy zaslal 
100 zlatých pìti sirotkùm po 
zavraždìných manželech Mage-
rových. Za ohromného návalu 
obecenstva, hrobového ticha 
a napìtí porotci sdìlili soudu 
svùj verdikt. Vinen. Rozsudek 
pak znìl: Antonín Šimák se 
odsuzuje k smrti provazem.

Šimák zùstal zatvrzelým 
až do své smrti, nejevil ani 
nejmenší stopy lítosti, stra-
chu nebo tìžkého svìdomí. 
Ke svým  hrozným èinùm se 
nepøiznal, ani neprojevil žádné 
zvláštní pøání – do posledka se 
choval bezcitnì, otupìle.

Poprava byla vykonána 
vídeòským katem Seyfriedem 
na dvoøe novojièínské vìzni-
ce dne 1. øíjna 1887 v 7 hodin 
ráno. 96 dní od jeho zatèení 
a 42 dní od vynesení rozsudku. 
Mozek popraveného byl prepa-
rován a poslán do Vídnì profe-
soru Benediktovi k vìdeckému 
zkoumání.

Podle novinových informa-
cí sepsal Jiøí Jezerský, Ma-
riánské Hory a Hulváky.

Šimákovec
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Nehodlám ve svém článku pole-
mizovat s vedením radnice, které 
své rozhodnutí zrušit ZŠ Matro-
sovova opřelo pouze o statistiku 
a fi nance, které vítězí nad dětmi 
(viz Zpravodaj únor 2009). Spí-
še mne zaráží skutečnost, jakým 
nedemokratickým až arogantním 
způsobem byla zrušena škola, kte-
rá zde působí od roku 1927.

Bez jakékoliv diskuze nebo 
pracovního semináře s opozičními 
zastupiteli, s odbornou veřejností, 
bez vyjádření školské komise, bez 
diskuze s vedením školy a potažmo 
s rodiči dětí, paní starostka podpo-
řena svými 8 hlasy (5 nezávislých, 
2 komunisté a 1 ODS - přeběhlík 
paní Stachová) na svém tzv. silves-
trovském jednání Zastupitelstva 
(29. 12. 2009) zrušila ZŠ Matro-
sovova v Ostravě-Hulvákách, aniž 
by nabídla více možností řešení. 
Únorového zasedání Zastupitel-
stva se zúčastnili rozhořčení rodi-
če dětí i učitelé včetně vedení ZŠ 
a ve svém písemném prohlášení 
kritizovali postup vedení radnice 
a zvláště její přístup k informová-
ní učitelů a rodičů žáků, neboť se 
o zrušení dozvěděli až v lednu. Na 
tomto zasedání Zastupitelstva byl 
paní starostce rovněž předán dopis 
náměstkyně ministryně školství 
ČR s žádostí o přehodnocení sta-
noviska vedoucího k uzavření 
školy. V dopise ze rovněž zmiňuje 
o dobrých výsledcích ZŠ, která se 
orientuje na děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami a sociál-
ním znevýhodněním bez rozdílu 
barvy pleti. Poukazuje na dotační 
programy vyhlašované skupinou 
pro sociální programy ve škol-
ství. Bohužel, paní starostka svou 
nadpoloviční většinou již nepři-
pustila možnost zařazení (zno-
vuotevření a případnou revokaci 
usnesení) tohoto bodu do progra-
mu schůze Zastupitelstva. Až ze 
zpráv v TV jsem se jako opoziční 
zastupitelka dozvěděla z úst paní 
starostky, že již jednala s novým 
zájemcem (Fakulta práva Brati-
slavské vysoké školy práva). Až 
několik dní po zasedání únorového 
Zastupitelstva byli ostatní zastupi-
telé z usnesení Rady informováni, 
že již dříve dva členové vedení 
radnice absolvovali zahraniční 
služební cestu do Bratislavy za 
účelem vyjednávání a je prakticky 
vyjednáno. Učitelé znovu pocí-
tili opakování dějin: o nás – bez 
nás! Veškeré úsilí vedení školy, 
rodičů, paní náměstkyně Minis-
terstva školství ČR a dodatečně 
i ombudsmana Otakara Motejla 
o znovuzískání podpory zřizova-
tele je zřejmě zbytečné.

Je smutné, že praktiky totalit-
ní politiky a pohrdání ostatními 
zastupiteli i občany jsou na naší 
radnici samozřejmostí. Způsob, 
jakým paní starostka podpořena 
svými 8 hlasy zrušila školu, je 
alarmující! Až tak může chutnat 
moc! 

Jana Pagáčová,
zastupitelka za KDU-ČSL 
v Ostravě-Mar. Horách

Zrušení
ZŠ Matrosovova 

v Hulvákách

Týden prvňáčků 
Jako správní školáci také prv-

ňáčci asi nemají v oblibě pětku. 
Letošní „pětku“, neboli v pořadí 
již pátý Týden prvňáčků přivíta-
li naopak s nadšením. Ve dvou 
knihovnách městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky se 
již tradičně pasovalo na čtenáře 
a nebylo to ledajaké pasování. 
V knihovně na Fifejdách, J. Trn-
ky 10 ti nejmenší školou povinní 
poklekali na polštář a místosta-
rosta RSDr. Jiří Boháč je králov-
ským mečem pasoval na čtenáře 
knihovny. Samozřejmě tomu před-
cházel slavností slib, že malí 

čtenáři budou mít knížky rádi 
a budou je číst a chránit. Knihov-
nice v pohádkovém hávu společně 
s již ostřílenými dětskými návštěv-
níky knihovny, kteří se na chvíli 
převtělili v malé herce v pohádce 
„Chaloupka z marcipánu“, připra-
vily dětem nejen pěkný program, 
ale i drobné dárečky. Pasovací 
rituál i doprovodný program v této 
knihovně již získal věhlas i za hra-
nicemi mariánskohorského obvo-
du, takže letos projevili zájem 
o účast rodiče a děti i z jiných 
městských obvodů.

V knihovně Daliborova 9 se v Týdnu prvňáčků stala zajíma-
vá věc - zatoulaly se jim číslice, 
a to nikam jinam, než do pohádek. 
Děti byly ale šikovné a všechny 
číslice za pomocí čarodějnic našly. 
Však si také každé z nich odnášelo 
mávátko se svou zatoulanou čísli-
cí. Na svetrech a bundách se zase 
prvňáčkům vyjímaly sluníčkové 
placky oznamující všem, že už 
jsou přece čtenáři.

Nejmenší školáci se mohli 
v týdnu 8.-12. 3. 2010 těšit nejen 
z pasování, různých soutěží, 
zábavných her, drobných dáreč-
ků i ze společnosti pohádkových 
bytostí, za kerými byly ukryty 
samotné knihovnice, ale přede-

vším získali bezplatnou roční 
registraci do knihoven, kde na ně 
budou po celý rok čekat police 
plné krásných knížek.

Každoročně se v našem obvodu 
80 až 100 prvňáčků stane nový-
mi čtenáři knihoven a ten trend 
počtu přihlášených je dlouhodobě 
vyrovnaný. Přáním nás všech, ale 
především knihovnic, je, aby ti 
nejmenší u čtení vydrželi. I proto 
dnes knihovny nabízejí kromě půj-
čování knížek i celou řadu volno-
časových aktivit, na které všechny 
malé i velké čtenáře srdečně zve-
me. 
Dana Butorová
vedoucí knihovnických služeb 1

Řádná profesorka na VŠB-TU Ostra-
va a UTB Zlín. První držitelka ceny 

Anežky Žaludové udělované ČSJ za mimo-
řádný přínos v oblasti managementu kvality, 
Manažer roku 2003 v odvětví vzdělávání 
a poradenství, místopředsedkyně Rady kva-
lity ČR. Osobnost, která přes 10 let zastupo-
vala Českou republiku v Komisi pro výchovu 
a vzdělávání inženýrů (WFEO). Garant dvou-
semestrálního studia řízeného rozvoje kreati-
vity a inovací zakončené titulem Master of 
Creativity and Innovation (MCI)…. – a hlav-
ně ředitelka DTO CZ, s.r.o. (dříve Dům tech-
niky) v Ostravě-Mariánských Horách je paní 
Prof. Ing. Růžena Petříková, CSc. Jednou 
větou bych paní Petříkovou mohla předsta-
vit jako osobnost, jejíž věhlas sahá daleko za 
hranice městského obvodu MHaH.
n Paní ředitelko, můžete nám sdělit, 

co aktuálně chystáte?
Právě teď připravujeme v pořadí už 

19. ročník konference s mezinárodní 
účastní Kvalita - Quality 2010, která 
se bude konat letos v květnu. Dále 
nás čeká v říjnu 2010 zahájení už 
3. ročníku studia Manažer kreati-
vity a inovací, tradičně ukončený 
certifi kační zkouškou. Toto studi-
um bylo v loňském roce oceněno 
2. místem v soutěži Inovace roku 
2008 pořádaném Asociací inovač-
ního podnikání České republiky. 
DTO CZ, s.r.o. je první a jedinou 
společností v republice, která studium MCI 
v takto uceleném rozsahu zajišťuje. 
n V březnu tohoto roku se uskutečnila 

mezinárodní konference Proměny Evropy 
2010, jejíž jste byla programovým garan-
tem…

Ano, jednalo se již o třetí odborné fórum 
k otázkám nejnovějších zkušeností a aktuál-
ních trendů v podnikání, vzdělávání a spole-
čenské odpovědnosti. Konference se aktivně 
zúčastnila řada významných osobností, celá 
akce byla pod osobní záštitou předsedy vlády 
České republiky Ing. Jana Fischera. 

n Co bylo náplní této konference?
Diskutovali jsme o reálných zkušenos-

tech podniků a o trendech managementu, 
o výzvách ve vzdělávání a zadáních, která 
připravila sama praxe, o vztazích ve společ-
nosti a jak je pozitivně ovlivnit. O tom, proč 
chtějí mít fi rmy chytré lidi, a na druhé straně, 
co pro to musí udělat.
n Jste známa jako osobnost, která má 

úžasný vztah ke vzdělanosti. Na konferen-
ci byla představena kniha Moderní mana-
gement znalostí, na které jste se výrazně 
podílela…

Ano. Na této knize se autorsky podílely 
dva odborné týmy – tým akademických pra-
covníků složený převážně z našich dlouho-
dobých partnerů – profesorů a docentů VŠ 
a univerzit, a tým vybraných expertů Skupi-
ny ČEZ pod vedením jejího generálního ředi-
tele. Naší snahou je představit management 
znalostí nejen po stránce teoretické, ale i po 
stránce praktické. Kniha má ambici moti-
vovat, povzbuzovat a provokovat, a to ať už 
k zamyšlení, inspiraci nebo ke změně.
n Pro koho je kniha určena?
Kromě odborníků z vysokých škol, tzn. 

především studentů a pedagogů, je kniha 
určena též manažerům, podnikatelům, per-
sonalistům, všem zájemcům jak z podnikové 
sféry, tak ze sektoru veřejné správy. 
n Co říci na závěr?
Věřím, že se nenajde čtenář, který by se 
na chvilku nezastavil a nezapřemýšlel 
nad závěrečnými pasážemi knihy, které 
bych označila výzvou pro nás všech-

ny do budoucna – a to, že bychom 
měli více spoléhat na moudrost jed-
notlivců než na moudrost státních 
institucí, měli bychom vypracovat 
nové teorie, napsat nové učenice, 
zakládat nové univerzity. A snad 
není ani daleko doba, kdy se střed-
obodem ekonomického zkoumání 
opět stane člověk, jeho chování, 
znalosti a z nich vyplývající lidské 

jednání a rozhodování.
n Budova DTO CZ se nachází na 

území Mariánských Hor na Mariánském 
náměstí. Jaká je spolupráce s radnicí 
MHaH?

Spolupráce vždy byla a je příkladná. Dlou-
hodobě se odvíjí ve dvojí podobě - participa-
ce na zabezpečování voleb a spolupráce při 
přípravě každoročního Setkání starostek, kdy 
v tomto roce dokonce aktivně spolupracuje-
me na odborném programu akce. 

Děkuji za rozhovor
Gabriela Zeisberger

Byli jsme
za Vámi
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Po úspěšné letní sezóně v loňském roce, kdy většinu medailových 
míst jak z I. ligy, tak z MČR v terčové lukostřelbě a to ve všech věko-
vých kategoriích, si odvážejí střelci z oddílu LO TJ Mariánské Hory 
Ostrava se situace skoro doslova opakuje na halových mistrovských 
závodech I. ligy a MČR 2010. Můžeme se pochlubit, že březen 2010 
byl pro náš oddíl úspěšný.

Na MČR žáků 2010 naše zlaté družstvo z prvoligových soutěží ve 
složení Adam Li, David Jaroch, Jan Machýček, Martin Harok získává 
stříbrnou medaili. Samozřejmě že členové tohoto družstva získali také 
první příčky jako jednotlivci. Zlatou medaili si odvezl David Jaroch 
a Adam Li si po stále vyrovnaném souboji s Davidem odváží stříbro 
s pouhým rozdílem jednoho bodu v rozstřelu. 

Na MČR žáků bojovalo také naše družstvo mladších žáků a i když 
jsou úplnými nováčky a výjezd na mistrovství pro ně byl především 
zkušeností s velkými závody, vybojovali nádherné 3. místo v souboji 
družstev.

Družstvo dorostu ve složení Klára Žižková, Michal Jaroch, Jiří Bari-
čák a Jakub Komoráš, bronzoví z I. ligy, se na MČR dorostu umístili na 
2. místě a to přesto, že byli oslabeni o silnou podporu Kláry Žižkové, 
která jako členka národní reprezentace bojovala již v družstvu junio-
rek a spolu se Zuzanou Páníkovou a Veronikou Váňovou vybojovaly 
po nádherném a dramatickém souboji s družstvem Slávie Praha zlatou 
medaili. 

V jednotlivcích v kategorii kadetek je mistryní republiky Klára Žiž-
ková, druhá a stříbrná je Mikki Pospěchová a další lukostřelkyně naše-
ho oddílu Michaela Bogyiová skončila na krásném 4. místě. Ke svému 
úspěchu přidává Klára Žižková také český rekord kadetek v nástřelu 
v soubojích počtem 118 bodů z možných 120 a 570 bodů v kvalifi kaci 
na MČR z možných 600 a tím potvrdila svůj rekord z února tohoto roku 
v nástřelu 575 bodů. V kategorii kadetů si po nezdařeném rozstřelu 
odváží Jiří Baričák ocenění za 4. místo. Avšak 3. místo a bronzovou 
medaili získala Zuzana Páníková v kategorii juniorek.

Úspěch nás provází dál. Zlaté prvoligové družstvo žen své prvenství 
v republice utvrzuje a na Mistrovství České republiky 2010 dospělých 
po vítězné kvalifi kaci potvrdilo své prvenství a zvítězilo také v elimi-
nacích. Je mistrem ČR ve složení Gabriela Šudřichová, Marcela Jaro-
chová, Zuzana Páníková, Jana Bednářová. 

Své prvenství v kvalifi kačním kole potvrdila v eliminačním soubo-
ji jednotlivců také Marcela Jarochová svým umístěním na bronzové 
příčce. 

Další první příčky patřily opět členkám našeho oddílu a to v kate-
gorii seniorek. Jmenovitě zlato si odváží Dana Masárová a stříbrnou 
medaili Marta Sidková.

 I když se může zdát, že je lukostřelba klidný a ne příliš akční sport, 
myslím, že při těchto fi nálových a mistrovských soutěžích si spoustu 
vzrušení a adrenalinu užijí všichni zúčastnění. Ono totiž skloubit cel-
kové zklidnění a perfektní jemnou práci svalů, která vede k dokonalé-
mu výstřelu s psychikou, která vnímá všechno to napětí a očekávání, 
které mají ostatní členové družstva a oddílu, je velmi těžké. Jedině 
střelci, kteří mají za sebou tisíce a tisíce vystřelených šípů pod vedením 
trenérů mohou být úspěšní. Ve světě jsou lukostřelci profesionálními 
sportovci což u nás bohužel není ani jeden, i když i tak se českým 
reprezentantům daří probojovat až na Olympiádu, jako například Bar-
boře Horáčkové, která začínala svoji sportovní kariéru v našem oddíle 
v Ostravě-Mariánských Horách. 

Zda se nám podaří z mladých lukostřelců vychovat další úspěšné 
sportovce můžete sami posoudit na Mistrovství České republiky žáků 
2010, které se letos koná u nás v areálu lukostřeleckého oddílu v Ostra-
vě-Mariánských Horách ve dnech 26. – 27. 6. 2010. 

Za výbor oddílu LO TJ Mariánské Hory Ostrava
Jana Bednářová

Pozn. redakce: městský obvod MHaH poskytl dotaci na Mistrovství 
republiky žáků v terčové lukostřelbě 2010, který technicky zabezpeču-
je klub Oddílu lukostřelby TJ Mariánské Hory, a to ve výši 10 000 Kč.

Bez medailí se neodjíždí!!!
aneb úspěchy našich lukostřelců

Nadační fond Evraz podpořil 
projekt Modernizace didakti-
ky a vybavení dětského hřiště 
Mateřské školy na Zelené ulici 
v Mariánských Horách.

Kapacita školky je v součas-
né době 80 dětí, o které pečuje 
7 učitelů. Ve školce jsou zříze-
ny 2 logopedické třídy. „Se zři-
zovatelem jednáme o možném 
rozšíření o další velkou třídu. 
Umístili bychom zde dalších 25 
dětí, třeba i zaměstnanců EVRAZ 
VÍTKOVICE STEEL, se kterými 

v podstatě sousedíme,“ říká ředi-
telka Iva Staňková. 

Z nadačního příspěvku školka 
zakoupila nové hrací prvky na 
školní zahradu – domky se sklu-
zavkami a pružinové houpačky. 
Dále byly třídy vybaveny počíta-
či se speciálními programy i pro 
ty nejmenší děti. Děti mají nově 
k dispozici nový funkční, ale také 
hrací nábytek, jako například 
kuchyňský koutek, kadeřnický 
salón, či kutilskou dílnu. „Škol-
ka byla zřízena v 80. letech a od 

té doby neprošla téměř žádnou 
opravou či inovací, navíc byla 
naše školka v loňském roce vyto-
pena, proto jsme moc rádi, že 
se Nadační fond Evraz rozhodl 
podpořit náš projekt,“ děkovala 
ředitelka Staňková.

Nadační fond Evraz byl 
zřízen v roce 2006 za účelem 
podpory dlouhodobého rozvo-
je Moravskoslezského kraje, 
a to zejména projektů ze so-
ciální oblasti, kultury, vědy 
a vzdělávání, zdravotnictví, spor-
tu a podnikatelského prostředí. 
Zřizovatelem Nadačního fondu 
Evraz je EVRAZ VÍTKOVICE 
STEEL, a.s. „Vybavení mateř-
ské školy v Zelené ulici je jedním 
z prvních projektů, které byly letos 
za fi nanční prostředky Nadační-
ho fondu Evraz pořízeny,“ říká 
předseda správní rady nadačního 
fondu Evraz Ing. Zbyněk Kvapík, 
MBA, a dodává, „podpora tako-
vých projektů nás skutečně velmi 
těší a je v souladu s korporátní 
strategií celé skupiny Evraz.“ 

Jaromír Krišica,
tiskový mluvčí EVRAZ 
VÍTKOVICE STEEL, a.s.

Nadační fond Evraz podpořil Mateřskou školu 
v Zelené ulici

P a t ř í t e 
k majitelům 
mobilů, kteří 
si zvykli na 
svou značku 
a neradi by ji 
vyměnili za 
jinou? O to větší je pak zkla-
mání, když vám mobil vypoví 
službu.

Jak například donutit tlačít-
ko vypnutí a zapnutí přístroje, 
aby opět fungovalo? Jak přij-
mout hovor od blízkého člově-
ka, když přístroj na váš pokyn 
vůbec nereaguje, stále vyzvání 
a volající netrpělivě čeká, kdy 
konečně  pomyslné sluchátko 
zvednete…

Než nazlobeně vyhodíte 
mobil do koše, zkuste ho svěřit 
do rukou odborníka. Jednoho 
takového jsme našli v malém 
obchůdku s mobily v ulici 28.  
října v Ostravě-Mariánských 
Horách, přímo naproti prodej-
ně ETA. Petr Novotný během 
desíti minut neposlušný mobil 
opět zprovoznil. Pájkou přiva-
řil uvolněný drátek a mobil už 
zase šlape… 

 Libuše Miarková

NAPSALI JSTE NÁM:

Když mobil vypoví 
službu

V lednu tohoto roku se konal na ZŠ Ostrava-Mariánské Hory, Gen. 
Janka 1208 tradiční zápis do 1. ročníků základní školy. Přivítaly jsme 
s kolegyněmi učitelkami 72 dětí. Někteří rodiče žádají pro své děti 
odklad školní docházky o jeden rok. V září 2010 se tedy těšíme na 64 
malých prvňáčků. Za 1. stupeň ZŠ Mgr. Hana Olejníková

Zápis na ZŠ Gen. Janka

V tomto školním roce byl na 
základní škole v Karasově ulici 
v Ostravě-Mariánských Horách 
realizován projekt Barevný svět za 
fi nanční podpory MŠMT. 

Byl určen dětem z přípravných 
tříd, které pocházejí ze sociokultur-
ně znevýhodněného prostředí.

Děti v předškolním období se 
učí především hrou a tím, že něco 
tvoří. Základem je organizovaná 
činnost, různé druhy her, pracovní, 
pohybové, hudební a výtvarné akti-
vity, a proto byly z těchto důvodů 
z poskytnutých fi nancí mj. pořízeny 
didaktické hry a pomůcky, hudební 
nástroje, výtvarný materiál.

Za velice přínosné považujeme 
účast na dvou dětských divadelních 
představeních, které dětem přiblížily 
svět pohádek nejen prostřednictvím 
knížky. Pro děti se však nejatraktiv-

nějším zážitkem stal výlet do ZOO. 
Měly možnost seznámit se s cizo-
krajnými zvířaty, která jsme pak 
v rámci školního projektového dne 
„Jedeme do ZOO“ mohli vytvářet 
a následně i prezentovat.

K dalším zážitkům patřila návště-
va Planetária s prohlídkou hvězdné 
oblohy, prohlídka bohaté sbírky 
cizokrajných i domácích dřevin 
i rostlin v Arboretu, představení 
„Legendy o hvězdě“ a výstava Bet-
lémů na Slezskoostravském hradě.

Všechny aktivity směřovaly 
k rozvíjení dětské osobnosti, k tvo-
řivému objevování a vyjadřování 
osobních prožitků, k prohlubování 
aktivního zájmu o život kolem sebe 
a k přípravě dětí na úspěšné zahájení 
školní docházky.

Mgr. Jana Biskupová
a Andrea Zbránková, učitelky

Barevný svět na Karasce
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Celý duben:  Výstava a prezentace moderních společenských deskových her veřejnost v MINIUNI  
na Černé louce

16.-18. 4. 2010 Soustředění Klubu deskových her Korunka na hotelu Kahan v Horní Bečvě
16.-18. 4. 2010 Turnaje ve WeyKick fotbale v OC Futurum
24.-25. 4. 2010 Víkendové Soustředění DIVIDLA v Kladečku
30. 4.-2. 5. 2010  Výstava SPORT,ZDRAVÍ, POHYB A VOLNÝ ČAS 2010, 2. ročník největší výstavy  

na výstavišti Černá louka, SVČ Korunka je jeden z hlavních partnerů výstavy-program  
pro celou rodinu 

6.-9. 5. 2010 Podmitrov 2010 - hermaské soustředění deskových her  
14.-16. 5. 2010 Stíny Temnoty 2010- 9. ročník terénní akce s historickou tématikou 
21.-22. 5. 2010 Korunka OPEN – volné hraní deskových her,    
22. 5. 2010 Královský turnaj - turnaj v deskových hrách o hodnotné ceny

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

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

Program na měsíc: duben – květen 2010

Informace o akcích získáte na www.svc-korunka.cz, na výše uvedených telefonních číslech nebo na info@svc-korunka.cz

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

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ
V březnu se po knihovně na 

Daliborově ulici nepohybovali 
jen čtenáři a knihovnice, ale vlád-
lo zde také patnáct skřítků např.: 
Borůvková bábrlinka, Záhumník 
domácí, Zmola nenápadný, Hejká-
lek travní, Skřítek lesní, Kořínko-
vá babička… Skřítkové a víly jsou 
součástí putovní výstavy fi gurek 
vytvořených na základě ilustrací 
z dětských knížek spisovatelky 
a výtvarnice Vítezslavy Klimtové. 
Nejvíce se dětem líbilo strašidýl-
ko, které by snad ani nemuselo být 
chráněné, neboť je v každé domác-
nosti. Jmenuje se Zašupšák, ale 
my mu říkáme schovávač, uklí-
zeč. Specializuje se na ponožky, 
klíče, je původcem mnoha malérů 
a zlostí, protože s velkou oblibou 
schovává věci, které bezpodmí-
nečně potřebujeme. Všichni, kdo 
si výstavu prohlédli, souhlasili, že 
Zašupšáka mají doma, v kabelce, 
v práci a děti i ve škole. Kdo může 
za ztracený úkol, referát či péro? 
No přece Zašupšák.

„Nebyli jsme tady první“
Knihovny našeho obvodu 

zvou všechny malé i velké na 
happening ke Dni Země, který 
bude zaměřený na jednotlivá 
období vývoje života na Zemi.

21. 4. středa 14.00 – 16.00
Místo konání : hřiště u ZŠ 

Gen. Janka na sídlišti Fifejdy.

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

13. 4. úterý a 15. 4. čtvrtek 
12.00-17.00 „Soutěžní odpo-
ledne s kvízy“ – pohádkové 
i nepohádkové kvízy o pohádko-
vých postavách a regionálních 
autorech pro všechny návštěvníky 
knihovny. 

23. 4. pátek - budou padat 
v Čítárně u čerta od 15.00-17.00 
dračí hlavy. Děti se vydají do 
světa pohádek a fantasy za kru-
tými i hodnými draky a bazilišky. 
Příběhy o dracích se vypravují 
už tisíce let. Je alespoň na nich 
zrníčko pravdy? To zjistíme právě 
v tento den.

29. 4. čtvrtek a 30 .4. pátek 
14.00-16.00 „Slet čarodějnic“ 
– výtvarná dílna s čarodějnickou 
tematikou a povídáním o čaroděj-
nicích. Děti budou vyrábět kou-
zelné amulety a další čarodějné 
potřeby. 

6. 5. čtvrtek 14.00-17.00 „Vel-
ké pohádkové klání“ – pro ty, 
kdo věří na pohádky jsme připra-
vili odpoledne plné netradičních 
pohádkových disciplín a soutěže 
na prokazování znalosti pohádek.

 
Jste zvědaví na to, jestli jsme 

loutkami ve Vesmíru? Jsou plane-
ty jako kosmické hodiny? Sluneč-
ní znamení-jak je neznáte. Beseda 

ASTROLOGIE
jako nástroj sebepoznávaní

přednáší:
Jarmila Košťálová
13. 5. 2010 v 15.30

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
8. 4. – 30. 4. „Filmová tech-

nika, aneb jak se hrálo v kině i 
doma …“ – výstava historických 
projektorů, kamer a příslušenství 
k promítání v kině i doma. Film a 
vývoj fi lmových formátů, tvorba 
animovaného fi lmu a možnost vše 
si vyzkoušet ( ruční promítání na 
kliku, zakládání fi lmu, …). Výsta-
va bude doplněna programem 
s odborným výkladem pro širokou 
veřejnost – dospělé, děti, odborní-
ky i nadšence fi lmové techniky : 
n  13. 4. úterý 16.00-18.00  

Jak se hrálo v kině
n  19. 4. pondělí 16.00-18.00 

Animovaný fi lm
n  22. 4. čtvrtek 10.00-12.00  

Jak se hrálo v kině
n  27. 4. úterý 14.00-16.00  

Animovaný fi lm
Vernisáž výstavy ve čtvrtek 8. 4. 
17.00.

22. 4. čtvrtek 13.00-17.00 „Slet 
čarodějnic“ – výtvarná dílna 
s čarodějnickou tematikou. Děti 
budou vyrábět kouzelné amulety 
a další čarodějné potřeby.

29. 4. čtvrtek 11.00 „Můj pří-
tel rys“ – beseda s regionálním 
spisovatelem Ludvíkem Kuncem. 
Zveme čtenáře a milovníky příro-
dy všech věkových kategorií. 

3. 5. – 25. 6. „Každodenní 
setkávání“ – výstava olejomaleb 
paní Alice Mohaplové, rozené 
Augustinové, rodačky z Mariáns-
kých Hor. Během let se Alice 
Mohaplová věnovala různým 
výtvarným technikám klasickým 
i netradičním, jak to vyžadovalo 
zaměření škol, na kterých vyučo-
vala. V poslední době se věnuje 
olejomalbě a práce z let 2008-10 
uvidíte na výstavě. 

Vernisáž bude v pondělí 3. květ-
na v 17.00.

4. 5. – 31. 5. „Leporelo Tajem-
ná Ostrava“ – výstava zvětšené 
verze leporela autorky Lucie Sei-
fertové. Leporelo má dva metry 
patnáct na výšku, délka dosahuje 
deseti a půl metru. Návštěvníci 
výstavy tak mohou vstoupit do 
knihy a procházet se jednotlivými 
historickými úseky.

12. 5. středa 14.00 „Velké 
pohádkové klání“ – soutěžní 
odpoledne pro děti ze školní druži-
ny ZŠ Gen. Janka. Děti budou 
soutěžit v netradičních pohádko-
vých disciplínách a prokazovat 
znalosti pohádek. 

Akce v programu označené 
jako „Zaprášené pohádky“ se 
konají v rámci celoměstského 
projektu Knihovny města Ostravy, 
který běží od února do listopadu 
2010. Cílem projektu „Zapráše-
né pohádky“ je podpořit čtenář-
ství a pomoci znovuobjevit svět 
klasické i moderní pohádky, a to 
všem věkovým kategoriím, nejen 
dětem.

Na všechny akce zvou
knihovnice

Provozní doba: Po–Pá 9.00-18.00 hod., So 9.00-12.00 hod.

Pøemyslovcù 977, O.-Mariánské Hory,
tel.: 776 200 409, e-mail: gadmon@seznam.cz

  16 druhù sudových vín (jakost., pøívlast.)

 Láhvová vína
 Dárkové pøedmìty k vínu
 Dárkové koše

VINOTÉKA
U PLNÉHO SUDU

nn MONTÁŽE ANTÉN

nn  REKONSTRUKCE ANTÉNNÍCH  
SYSTÉMŮ

nn  DODÁVKY A MONTÁŽE SATELITNÍCH 
SYSTÉMŮ

nn ODRUŠOVÁNÍ TELEVIZNÍHO PŘÍJMU

nn DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO PŘÍJMU

774 540 148 – Tomáš Kožušník
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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

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

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 220 Kč/40 min
Další služby

poskytované v domech
s pečovatelskou službou

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Martina 

Eckertová, tel. 737 616 467 
Provozní doba – 
 sudý týden lichý týden
pondělí 8°° - 13°° 12°° - 18°°
úterý 8°° - 13°° 12°° - 18°°
středa 8°° - 13°° 08°° - 13°°
čtvrtek 8°° - 13°° 12°° - 18°°
pátek 8°° - 13°° 08°° - 13°°
sobota 8°° - 13°° 08°° - 13°°
l PEDIKURA: p. Emilie Urban-

cová, tel. 732 556 665
Po: 11.00 - 15.00 v domácnostech 

klientů
Út, Čt: 7.00 - 12.00 
l REHABILITACE: p. Kateřina 

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

Provozní doba.
Po: 8.00 - 18.00 
Út: 7.00 - 14.30
St: 7.00 - 15.00
Čt: 7.00 - 17.00
Pá: 7.00 - 14.00

l Přednášky:
4. 5. Rakouský kaleidoskop
1. 6. Starodávný Krakow
Besedy probíhají v klubovně DPS 
Novoveská 14, začátky od 14.00 
hod., přednášející Mgr. Samek.

DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: p. Gabrie-

la Kundrátová, tel. 596 636 198, 
604 735 329

Lichý týden: Po - Čt: 8.00 - 
17.00, Pá: 11.00 - 17.00, So: dle 
objednávky

Sudý týden: Po - Čt: 8.00 - 15.30, 
Pá: 11.00 - 15.30, So: dle objednáv-
ky
l PEDIKURA: p. Emilie Urban-

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

Akce jsou určeny nejen pro oby-
vatele DPS.

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

POMÁHÁME VAŠIM NOHÁM

 
Výroba individuálních vložek
Podpořte své zdraví.
Jarní slevy
řady výrobků 
od 29. 3. do 30. 4. 2010

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.

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

u pekárny

-30%

Přípravné testy
NaVŠ

www.navs.cz
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