
Majetkové oddělení od roku 
2008 přebralo do své gesce agen-
du týkající se dlouhodobého (delší 
než 1 rok) využívání nemovitostí 
– pozemků, štítových stěn domů, 
budov – za účelem umístění 
a provozování reklamních zaříze-
ní. Snažíme se bojovat proti nele-
gálně umístěným reklamám jak 
jen je to možné, někdy jde však 
o boj s větrnými mlýny… jedno je 
jisté, nelegálně umístěná reklama 
se jejímu vlastníkovi nebo tomu, 
kdo ji umístí, rozhodně nevyplatí. 
Právní řád České republiky umož-
ňuje soudně vymáhat odstraně-
ní takto umístěných reklamních 
zařízení na náklady fyzické či 
právnické osoby, která tuto rekla-
mu nelegálně umístila, umožňuje 
vymáhat dlužné úhrady za bez-
důvodné obohacení spočívající 
v bezesmluvním užívání nemovi-
tostí svěřených městskému obvo-
du, a to ve výši v daném místě 
a čase obvyklé.

Dle Obecně závazné vyhlášky 

města Ostravy č. 11/2000 – Statu-
tu města Ostravy, v platném znění 
lze pouze s předchozím souhlasem 
Rady města Ostravy rozhodovat 
o uzavírání některých smluv, a to 
např. smluv na umístění reklamy 
s výjimkou:
l  umístění reklamy na štítu nebo 

zdi budovy nebo
l  jedná-li se o označení podni-

kající osoby, pokud plocha 
takovéto reklamy nepřesahu-
je 1 m2, má-li zároveň daná 
podnikající osoba sídlo, místo 
podnikání nebo provozovnu 
v příslušném městském obvo-
du nebo 

l  jedná-li se o umístění reklamy 
uvnitř budov a v uzavřených 
(oplocených) sportovních 
areálech.

Fyzické či právnické osoby, kte-
ré chtějí žádat o umístění reklam-
ního zařízení na nemovitostech 
svěřených městskému obvodu, 
u nichž je nutný předchozí souhlas 

Rady města Ostravy, jsou povinny 
dodat tyto dokumenty:

1. Žádost o pronájem části 
pozemku (štítové stěny domu) 
za účelem umístění reklamního 
zařízení a přílohu č. 1 k žádosti 
– Stručný technický popis reklam-
ního zařízení – k dispozici buď na 
majetkovém oddělení, nebo na 
internetových stránkách městské-
ho obvodu.

(Pokračování na str. 2)
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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Hurá na brusle
ÿ Ze zasedání ZMOb a RMOb
ÿ Poplatkové prázdniny
Uzávěrka dalšího čísla je 26. května 2010

Ponaučení měsíce:
NE KAŽDÝ, KDO TI LICHOTÍ,

JE TVÝM PŘÍTELEM

U příležitosti Dne Země představitelé městské-
ho obvodu Mariánské Hory a Hulváky zasadili 
strom - třešeň sakura - v blízkosti knihovny na 
ul. Jiřího Trnky v Ostravě-Mariánských Horách. 
V tento den 21. dubna 2010 knihovnice připravily 

bohatý program za fi nanční podpory městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Na jednot-
livých stanovištích si děti ověřily své znalosti 
o vodě, o rostlinách, zvířatech či o ekologii.

 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: Vlk a koza 
Mazaný vlk se díval na kozu, jak si na skále uštipuje z trsů trávy. 

„Z tebe by ale byla dobrá večeře,“ pomyslel si a mlsně se olízl. Vlk 
se kradl blíž a toužebně hleděl na kozu. Ani zdaleka však neměl tak 
šikovné nohy jako jeho vyhlídnutá oběť. Nemohl ani pomyslet na 
to, že by vylezl na strmý útes a kozu přepadl. Musí najít způsob, 
jak kozu přesvědčit, aby slezla dolů. „Dobré ráno kozičko,“ zavolal 
vlk co nejpřívětivěji. „Dávej, prosím tě, pozor. Jsi strašně vysoko, 
a to je velice nebezpečné. Mrzelo by mě, kdyby se ti něco stalo. 
Víš co, sejdi sem dolů, je tu čerstvá a zelená travička. Poslechni 
radu přítele.“

Ale koza se oklamat nedala. Podívala se na vlka a potřásla hla-
vou. „Mě věru neoblafneš,“ odpověděla mu. „Ty se čerta staráš 
o to, zda je tráva, kterou jím, čerstvá a zelená, nebo stará a seschlá. 
Ty mě chceš sežrat!“

Ponaučení: Ne každý, kdo ti lichotí, je tvým přítelem.

Májová
Jindřich Oleš

Na louce jsi trhala
Čtyřlístky pro štěstí
Odpoledne jsme si 
protančili v dešti

Když Tvé okno zakryl stín
Na dveře píši křídou

„dáváš mi víc,
než si zasloužím“.

Paní Zemi jsme věnovali strom

Zima byla dlouhá a radnice 
MHaH první letošní letošní úklid 
nezvládla na jedničku. Ani na 
dvojku. Díky iniciativě maminek 
z Fifejd a ostatnímu obyvatelstvu 
se i na Fifejdách situace urychleně 
řešila.

Dnes, tj. v druhé půlce dub-

na 2010, je na Fifejdách čisto. 
Prosíme maminky z Fifejd, aby 
dbaly na to, aby se jejich ratolesti 
k prostředí, kde bydlí, nechovaly 
macešsky a neodhazovaly papír-
ky od pamlsků. Odpadky patří do 
košů. 

 Radnice

Zimní úklid na Fifejdách

Květen - Podmínky pro dlouhodobé umístění
a provozování reklamních zařízení

v městském obvodě Mariánské Hory a Hulváky

Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky na své 39. 
mimořádné schůzi rozhodla svým usnesením č. 2539/M39 a vyslo-
vila souhlas o prázdninovém provozu mateřských škol.

Alternativní mateřská škola, U Dvoru 22a, Ostrava-Mariánské Hory
1. 7. – 2. 7. a 7. 7. – 9. 7. 2010

Mateřská škola, Zelená 73/A, Ostrava-Mariánské Hory
12. 7. – 16. 7. 2010

Mateřská škola, Matrosovova, Ostrava-Hulváky 14/A
19. 7. – 23. 7. a 26. 7. – 30. 7. 2010

Mateřská škola, Gen. Janka 1/1236, Ostrava-Mariánské Hory
2. 8. – 6. 8. a 9. 8. – 13. 8. 2010

Křesťanská mateřská škola, U Dvoru 22, Ostrava-Mariánské Hory 
16. 8. - 20. 8. a 23. 8. - 27. 8. 2010

Přehled prázdninového provozu
mateřských škol v Ostravě-Mariánských Horách
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(Pokračování ze str. 1)
2. Okótovaný situační náčrt umís-

tění reklamy - okótovaný zákres 
reklamního zařízení do katastrál-
ní mapy. (Při osobní schůzce jsme 
ochotni předat vytištěné mapy, příp. 
pomoci se zákresem daného reklam-
ního zařízení.)

3. Technickou zprávu - z čeho 
je reklamní zařízení vyrobeno, jak 
je uchyceno na nosnou konstrukci, 
jak je připevněno do země, případ-
ně na stěnu, rozměry konstrukce, 
rozměry reklamní plochy aj. Nevy-
žaduje se, aby technická zpráva byla 
zpracována autorizovaným projek-
tantem, dostačující je vlastnoruč-
ně sepsaný dokument s nákresem 
a rozměry.

4. Zákres reklamního zařízení do 
fotografi e dnešního stavu – je nutno 
danou nemovitost (pozemek, štíto-
vou stěnu) nafotit z několika pohle-
dů, a pokud to situace umožňuje, 
nejlépe s nějakým záchytným bodem 
(budova, obchod, komunikace, smě-
rové zařízení atd.). Do fotografi e 
z čelního pohledu na nemovitost je 
nutno zakreslit budoucí umístění 
reklamního zařízení pro lepší názor-
nost. Doporučuje se nafotit přísluš-
nou nemovitost z několika směrů, 
úhlů, se záchytnými body, aby nedo-
cházelo k vrácení žádostí z důvodu 
jejich nedostatečnosti. Fotografi e je 
možno předat spolu s žádostí v elek-
tronické podobě na CD, fl ash disku, 
případně po domluvě zaslat e-mai-
lem.

5. Prostou kopii dokladu o právní 
subjektivitě, zejm. výpis z obchod-
ního rejstříku, živnostenského rejst-
říku či jiného rejstříku, pokud zvlášt-
ní právní předpis stanoví subjektu 
povinnost být evidován v jiném, než 
výše uvedeném rejstříku.

6. Vyjádření Policie ČR, doprav-
ního inspektorátu a odboru dopravy 
Magistrátu města Ostravy k umístě-
ní reklamního zařízení.

Postup fyzické či právnické oso-
by před podáním žádosti

Žadatel je povinen nejdříve 

reklamní zařízení zakreslit do kata-
strální mapy (dostupná na majetko-
vém oddělení, případně na katastru 
nemovitostí), řádně nafotit a požádat 
dotčené orgány o jejich stanoviska. 
Dalším krokem je podání žádosti 
vč. všech příloh na majetkové oddě-
lení ÚMOb Mar. Hory a Hulváky. 
Majetkovým oddělením je poté při-
praven pro radu městského obvodu 
materiál s návrhem na vyhlášení 
záměru obvodu pronajmout přísluš-
ný pozemek či štítovou stěnu (dle 
§ 39 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích, v platném znění), záměr 
je nutno vyvěsit po dobu 15 dnů 
na úřední desce městského obvodu. 
V průběhu zveřejnění záměru obvo-
du je zaslána Radě města Ostravy 
prostřednictvím Útvaru hlavního 
architekta Magistrátu města Ostra-
vy žádost o předchozí souhlas rady 
města s umístěním daného reklam-
ního zařízení - obvyklá doba čekání 
na tento souhlas je cca 1-2 měsíce. 
Ve chvíli, kdy bude 15 dnů zveřej-
něn záměr městského obvodu prona-
jmout příslušnou nemovitost a Rada 
města Ostravy vydá předchozí sou-
hlas, bude majetkovým oddělením 
připraven materiál pro radu měst-
ského obvodu s návrhem na uza-
vření nájemní smlouvy. Obecně lze 
říci, že vyřízení žádosti trvá přibliž-
ně tři až čtyři měsíce, a to zejména 
z důvodu obsáhlého schvalovací-
ho procesu, který je dán zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění a Statutem města Ostravy. 

Výše nájemného bude stanovena 
radou městského obvodu. V součas-
né době se cena pronájmu pohybuje 
na úrovni 1.750 Kč vč. DPH za 1 m2 
pohledové plochy reklamního zaří-
zení, ovšem cena pronájmu může 
být individuální dle lokality, typu 
reklamy atd. 

V případě jakýchkoliv dotazů 
mne, prosím, kontaktujte na tel. čís-
le: 599 459 266 nebo e-mailem na 
synek@marianskehory.cz.

Karel Synek, DiS.
referent majetkového oddělení

Květen - Podmínky pro dlouhodobé umístění ...

Ze zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu v I. čtvrtletí 2010
V I. čtvrtletí roku 2010 se uskutečnilo jed-

no řádné zasedání ZMOb, šest řádných a čtyři 
mimořádné schůze RMOb.

Zastupitelstvo městského obvodu na svém 
zasedání:

Rozhodlo:
- Vyhlásit záměr obvodu prodat bytovou jed-

notku vybudovanou vlastními náklady nájemce 
včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu Korunní 288/54 v Ostravě-Marián-
ských Horác a části pozemku - stavební parcela č. 
874 o velikosti 897/3750 v k .ú. Mariánské Hory

- Prodat část pozemku p. č. 96/18 o výměře 
662 m2 v k.ú. Mariánské Hory společnosti BQ 
Investment, s.r.o.

- Prodat část pozemku p. č. 317/24 o výměře 
550 m2 v k.ú. Zábřeh-Hulváky p. Radanu Kožuš-
níkovi

Vzalo na vědomí:
- roční zprávu o stavu požární ochrany 

v městském obvodu v roce 2009
- zprávu o kontrole výkonu samostatné působ-

nosti, provedené majetkovým odborem MMO na 
majetkovém oddělení ÚMOb

Rada městského obvodu na svých schů-
zích:

Rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na akci:
- Kominické práce v obecních domech s fi r-

mou Robert Procházka

- Oprava kanalizační přípojky a zrušení žum-
py pro dům Mariánské nám. 3 s fi rmou Mgr. Jiří 
Duda

- Zimní údržba místních komunikací v měst-
ském obvodu s fi rmou SEKOS MORAVA, a.s.

- Generální oprava MŠ Zelená 73/A s fi rmou 
MH-STAVBY, s.r.o.

- Výměna oken v domech Tvorkovských 19, 
21, 23 a Emila Filly 14 s fi rmou JS okna, s.r.o.

- Renovace zdravotechniky domů Přemyslov-
ců 24, 26, Závišova 4 a Klicperova 9 s fi rmou 
Richard Janoš

- Výměna oken v domech Zelená 72, 86, 88, 90, 
92, 94 s fi rmou EVROMONT PLAST spol. s r.o.

Rozhodla o uzavření Dodatku ke stávajícím 
Smlouvám o dílo na akce:

- Výměna oken domů na ulici Fráni Šrámka 
v Ostravě-Mariánských Horách s fi rmou INTO-
ZA, s.r.o.

- k Mandátní smlouvě na výkon zadavatelské 
činnosti s fi rmou RECTE.CZ, s.r.o.

Rozhodla o poskytnutí fi nančního daru ve 
výši:

- 5 000 Kč Charitě Javorník - Domov pokoj-
ného stáří

- 3 000 Kč Ostravské organizaci vozíčkářů, 
o.s.

- 3 000 Kč Poradenskému a informačnímu 
centru pro sluchově postižené, o.s.

- 4 000 Kč Svazu tělesně postižených v ČR, 
o.s.

- 3 000 Kč Centru pro zdravotně postižené 
Moravskoslezského kraje, o.s.

- 8 000 Kč SBP - Zaviko Internacionál, s.r.o.
- 10 000 Kč TJ Mariánské Hory, o.s.
Rozhodla o poskytnutí neinvestičního účelo-

vého příspěvku ve výši 4 000 Kč Knihovně města 
Ostravy, p.o

Rozhodla:
- vyhovět žádosti p. Ivety Baculíkové, bytem 

Hany Kvapilové 5, o sloučení jejího bytu č. 4 se 
sousedním bytem č. 3 na vlastní náklady

- o uzavření Smlouvy o nájmu nebytových 
prostor v domě 28. října 202 s fi rmou KOH-
I-NOOR HARDMUTH Trade, a.s., s účinností 
od 1. 3. 2010

- pověřit místostarostu obvodu RSDr. Jiřího 
Boháče k úkonům spojených se zastupováním 
obvodu ve správním řízení ve věci kácení dřevin 
na území obvodu.

Zamítla:
- žádost manželů Edelsbergerových, bytem 

Nájemnická 4, o sloučení jejich bytu č. 3 se sou-
sedním bytem č. 4

- zamítla žádost společnosti Educa 24 agency, 
s.r.o. o poskytnutí fi nančního daru

Nedoporučila povolení provozu interaktiv-
ních videoloterijních terminálů a technického 
zařízení v provozovnách VARNA a ŠATLAVA

Schválila:
- plán veřejnoprávních kontrol u příspěvko-

vých organizací (MŠ, ZŠ)
- návrh na ocenění ředitele ZŠ Matrosovova 

Mgr. Pavla Kroutila za dlouholetou tvůrčí peda-
gogickou činnost u příležitosti Dne učitelů v roce 
2010

- podání žádosti o nadační příspěvek k pro-
jektu Oranžové hřiště, vyhlášen Nadací ČEZ

- pokračování ve sportovně-kulturním pro-
gramu Čertoviny v období leden až září 2010

Vzala na vědomí:
- písemnou výpověď nájemce nebytového 

prostoru v domě 28. října 202 p. Marty Bražinové 
k 28. 2. 2010

- výroční zprávu o činnosti v oblasti poskyto-
vání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 
2009

- povodňový plán pro území městského 
obvodu Mariánské Hory a Hulváky na období do 
31. 12. 2014

- vyhodnocení akcí sportovně-kulturního pro-
gramu Čertoviny v období září až prosinec 2009

Stanovila v souladu s Výměrem Ministerstva 
fi nancí č. 01/2010 z 8. 12. 2009 roční nájemné 
u pozemků, nesloužících k podnikání nájemce, 
pro rok 2010

Souhlasila:
- s uzavřením darovací smlouvy a následným 

přijetím movitého daru mezi obdarovaným - MŠ 
Matrosovova 14, p.o., a dárcem - městský obvod 
Nová Ves

- s podáním žádosti o poskytnutí fi nančních 
prostředků k projektu „Zahrada blízká přírodě“

- s uzavřením smlouvy pro projekt „Duho-
vá škola“ mezi ZŠ Gen. Janka 1208, Mariánské 
Hory a společností Athénou s účinností od 1. 7. 
2010.

Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb MHaH

Blahopřejeme
V dubnu jsme s kyticí a přá-

ním navštívili paní Josefu 
Neuwirthovou, pana Stanisla-
va Železného a paní Adolfi nu 
Černou. Jarní sluníčko prosví-
tilo místnosti a úsměv jubilantů 
doplnil krásnou atmosféru spo-
kojeného stáří. Za radnici ještě 
jednou přejeme hlavně hodně 
zdravíčka. (GZ)

V první polovině dubna 2010 
seznámil pan Patrik Hujdus 
z Občanského sdružení VOLÁ-
NÍ NADĚJE žáky deváté třídy 
základní školy na ul. Gen.Janka 
v Ostravě-Mariánských Horách 
s přípravou focení příběhu, který 
bude dalším v řadě tzv. výchov-
ných CD. Přihlásilo se více jak 

deset dobrovolníků, kteří budou 
„hrát“ na téma: Jak se baví dneš-
ní mládež. Kluci a holky budou 
mimo jiné házet kamení na pro-
jíždějící vlak či se vozit na zadní 
tramvajové tyči. V příštím čísle 
Zpravodaje se podíváme, jak se 
comicsovým hrdinům dařilo.

 Gabriela Zeisberger

Začíná nový příběh

Jaro vykouklo z pod 
buku a volá - hurá na 
brusle! Zveme Vás na 
další akci z cyklu spor-
tovně-kulturního progra-
mu ČERTOVINY, přijď-
te dne 29. května 2010 
ve 13.30 hodin před 
Střediskem volného času 
Korunka, ul. Korunní 
v Ostravě-Mariánských 
Horách. Opětovně jsou připraveny soutěže v rychlosti INLINE 
bruslení, odborné rady instruktorů, půjčovna bruslí.

 Gabriela Zeisberger

Zaznamenejte si do kalendáře:

Hurá na brusle

Sledujte nově
dění z Mariánských 

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

oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Par-

lamentu České republiky se uskuteční ve 
dnech:

28. května 2010 v době
od 14.00 hodin do 22.00 hodin

29. května 2010 v době
od 8.00 hodin do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb v jednotlivých 
volebních okrscích jsou volební místnosti 
určené podle místa, kde jsou voliči přihlá-
šeni k trvalému pobytu:
 

Volební okrsek číslo:
Volební místnost:

Vymezení volebního okrsku

261 - Mariánské Hory
Ostravská univerzita, 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, 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, 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, Daliborova 
9/418  
Bendlova 
8/377
Bílá 
1/1971, 2/1975, 3/1972, 4/1974, 5/1973 
Cottonové 
1/1961, 2/1970, 3/1962, 4/1969, 5/1963, 
6/1968, 7/1964, 8/1967,  
9/1965, 11/1966 
Daliborova 
8/594, 13/420, 15/421,18/492, 24/920, 
24A/923, 28/863, 40/708, 44/966, 56/395, 
58/394
28. října 
201/66, 203/81, 217/437, 227/212 
Hany Kvapilové 
1/2006, 2/2000, 3/2005, 4/1999, 5/2004, 
6/1998, 7/2003, 8/1997, 9/2002, 10/2007, 
11/2001 
Kopaniny 
10/917, 13/398 
Nájemnická 
12/947, 14/948, 16/949, 35/676, 39/721
1. máje 
12A/70, 14/69
Slévárenská 
1/436, 11/403, 13/404, 20/407, 22/427 

265 - Hulváky 
Základní škola, Matrosovova 14/833 
28. října 
243/102, 247/879, 249/886, 251/924, 
253/925, 255/838, 257/858, 261/860, 
263/824, 265/819, 267/820, 269/821, 
271/857, 273/864, 275/875
Herbenova
1/874, 2/700, 3/769, 4/796, 5/767, 6/928, 
7/801 

Jahnova 
2/870, 3/956, 5/951,7/866, 8/912, 9/959, 
11/1076, 11A/2018, 14/890, 16/913, 17/894, 
19/898, 21/971 
Kalusova 
8/871, 10/827 
Kremličkova 
1/922, 3/937, 4/706, 5/993, 6/705, 8/711, 
10/728 
Mrštíkova 
1/868, 2/1217, 6/840, 8/830, 10/798
Prostorná 
2/914, 3/826, 4/811, 8/963 
Tilschové 
1/666, 3/669, 4/839, 5/670, 7/685, 8/955, 
9/766, 10/952, 13/825
Tovární  
8/537, 12/1060, 14/1061, 16/10, 20/981
Železárenská  
3/694, 9/957, 13/921, 15/855, 17/991,
19/954 

266 - Hulváky 
Základní škola, Matrosovova 14/833
Blodkova 
5/1428, 8/781, 9/591, 10/586, 22/1469, 
30/438, 31/626, 36/437, 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, 26/420
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 
Základní škola, Matrosovova 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, 42/479, 44/1294, 46/1435, 
106/425
Žákovská 
28/273, 34/94, 36/95  

268 - Mariánské Hory 
Střední škola stavební a dřevozpracují-
cí, Mojmírovců 42/1002
28. října   
242/653, 248/813, 254/852, 256/853, 
260/861, 262/929, 264/944, 266/950, 
268/964, 270/829, 272/723
Josefa Šavla 
5/734, 6/689, 8/768, 11/750, 13/765, 
15/764, 17/763, 19/762, 23/760
Karla Tomana 
3/620, 5/627, 7/618, 9/624,11/606, 13/625
Klostermannova 

3/759, 5/758, 6/882, 7/757, 9/756, 10/904, 
11/755, 13/754, 19/742, 20/771, 
Kubelíkova 
1/736, 3/737, 4/751, 5/738, 6/752, 7/739, 
8/753, 9/740, 10/782, 11/741, 15/779, 
19/939
Sokola Tůmy  
1/1099, 2/831, 4/749, 6/748, 8/747,10/746, 
12/745,14/744,18/775, 22/773, 24/776
Solidarity   
2/926, 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 dřevozpracují-
cí, 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 
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, Novo-
veská 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, Šimáč-
kova 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, 52/992, 56/1162, 58/1163, 
60/1164, 62/1165
Strmá 
3/1013, 5/808, 7/1012
Sušilova 
1/919, 3/986, 5/1004, 7/658
Šimáčkova 
7/1220
U Dvoru 
4/1085, 5/1229, 6/43, 7/1230, 8/1096,
9/1231, 11/518, 21/1040 

275 - Mariánské Hory 
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
2/1115, 4/989, 6/990, 8/634
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, Mariánské nám. 5/480
Čelakovského  
3/1064, 8/490, 9/607
Dr. Maye 
1/463, 2/809, 8/1063, 9/591
Emila Filly 
1/508, 2/1090, 3/1042, 5/1043, 6/726, 
8/604, 9/551, 12/982, 14/1105, 15/241 
28. října 
170/1263, 180/938, 184/341, 186/243, 
190/242
Hynaisova 
12/790
Kalvodova 
3/687, 4/704, 6/907
Klicperova 
2/614, 4/615, 6/616, 9/1032

Korunní 
13/973, 15/807, 17/1123, 25/713, 37/817
Mariánské nám. 
3/1041, 4/461, 7/495, 11/600, 12/100
Olivova 
3/553
Pražákova 
2/225, 9/1099, 11/1098, 12/702, 14/715, 
16/716
Přemyslovců 
16/476, 20/533, 22/534, 24/1029, 26/1030,
Raisova 
4/881, 6/1066, 8/718
Tvorkovských 
3/348, 6/902, 10/888, 11/222, 19/1102, 
20/244, 21/1103, 22/877, 23/1104, 
Závišova 
4/1031 

278 - Mariánské Hory 
Dům techniky, Mariánské nám. 5/480
Baarova   
2/1047, 4/2073, 5/943, 6/2074, 7/976, 
8/1046, 9/1067, 10/2012 
Korunní   
6/842, 12/1026, 14/1027, 16/1028, 18/933, 
20/834, 22/934, 24/102, 26/1023, 28/1024, 
30/1025, 32/984, 34/1033, 36/1195, 38/1194,
40/1193, 42/1192 
Novinářská  
3/1113 

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

280 - Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Janka 
2/1154, 4/1153
Jiřího Trnky 
1/1149, 1A/1250, 3/1150, 3A/1251, 5/1151, 
5A/1252, 7/1152, 7A/1253, 9/1237
Rtm. Gucmana 
1/1191, 3/1190
 
281 - Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Hrušky 
2/1197, 4/1198, 6/1199, 8/1207, 10/1201, 
12/1202, 14/1203, 16/1204, 18/1205,
20/1206 

282 - Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Hrušky 
22/1210, 23/1216, 24/1214, 25/1215 

3. Volič po příchodu do volební místnos-
ti prokáže svou totožnost a státní občan-
ství České republiky platným občanských 
průkazem nebo cestovním pasem. Nepro-
káže-li volič svou totožnost a státní občan-
ství České republiky, nebude mu hlasování 
umožněno.

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

5. Každý volič se musí před hlasováním 
odebrat do prostoru pro úpravu hlasova-
cích lístků, jinak mu okrsková volební komi-
se hlasování neumožní.

6. Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních důvodů, úřad měst-
ského obvodu a ve dnech voleb okrskovou 
volební komisi a to, aby mohl hlasovat 
mimo volební místnost, a to pouze v územ-
ním obvodu volebního okrsku, pro který 
byla okrsková volební komise zřízena. 
V takovém případě volič odevzdá hlasovací 
lístek do přenosné volební schránky.

 
7. Voliči obdrží nejpozději 3 dny přede 

dnem voleb hlasovací lístky. V den voleb 
volič může obdržet hlasovací lístky i ve 
volební místnosti.

V Ostravě-Mariánských Horách
dne 20. 4. 2010 

Ing, arch. Liana Janáčková, v. r.
starostka 

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
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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

Ze Lhotky se nám píše: Na Nový rok byla 
Lhotka svìdkem událostí,  které vymykají 
se z rámce spoleèenských pomìrù. Lze co 
dìkovati rozvaze velitele èetnické stanice 
závodèího p. Jana Vítka,  že nedošlo k   straš-
nému   krveprolití.  Vìc se  udála následovnì: 
poslední den starého roku poøádala sociálnì-
demokratická strana na více místech  zábavy. 
Ve Lhotce v hostinci „ u Koule“ poøádali také 
zdejší anarchisté zábavu. So ciální  demokra-
té   leží   sobì   poslední  dobu ve vlasech 
s anarchisty,  kteøí  mají  svùj   vlastni spolek.   
To bylo trnem v oku sociálním demokratùm, 
že jejich odpùrci poøádají v „jejich“ rajonì 
zábavu, proto se umluvili, že tuto musejí 
násilnì zmaøit.   Okolo pùlnoci zmínìného 
dne poèal jistý rváè Jakub Bobr obcbázet 
okolo stolu a bez veškeré pøíèiny zastavil 
leckterého se slovy: „Co do mne šśoucháš!“   
Ten nejsa sobì žádné viny vìdom prostì rvá-
èe odbyl a tento ihned poèal do nevinného 
èlovìka bušiti. Z toho strhla se dìsná praèka, 
kde hlavní zbranì,   sklenice,   nože,   ses-
le a co kdo popadl tím se bránil neb útoèil   
Obecní stráž vnikla do místnosti, ale muse-
la s nepoøízenou odejít a zatèeného Bobra 
pustit, pøi èemž strážníci byli štulci vytla-
èeni a jednomu i ka bát roztržen.   Koneènì 
úèastníci se rozešli a místnosti byly zavøeny. 
Druhý den, totiž v Nový rok pøišel onen Bobr 
k hostinskému Kopoltovi s pohrùžkou,  když 
mu nezaplatí kabát, který byl mu roztržen 
v noci pøi rvaèce v místnosti Kopoltovì, že ho 
zabije.  Hostinský hledìl zbujníka  uchlácho-
lit,  ten  ale stál na svém a vnikl do kuchynì 
a tam své hrozby opìtoval. Po dlouhém zápa-
se byl z místnosti vytlaèen.  Pøišedší policejní 
nadstrážník p. Èapka zalkl zbujníka, tu ale 
dav zvìdavcù rostl, až koneènì, když chtìl 
p. Èapka zbujníka odvést bylo vy køiknuto 
z davu, který vzrostl až na 300 hlav: nedej-
me našeho soudruha a již  se dav ozbrojen  
kameny vrhl na p. Èapku a zbujníka osvobo-
dil, ale zároveò byl p. Èapka velice ohrožen.  
K tomu nahodil se p. Jermaø, který zastává 
funkci policejního komisaøe v obci a pøispìl 
p. Èapkovi na pomoc a hledìl dav mírný-
mi slovy uchlácholiti. Tím na sebe popudil 
masu a tak byli oba páni v kritickém posta-
vení, an dav za volání  „hurá“ chtìl oba  pány 
napadnout.  Pan Èapka poslal pro asistenci 
èetnickou na místní stanici, která také pøišla 
se svým velitelem panem Vítkem a dvìma 
èetníky na místo. Pan zá vodèí Vítek vyzval 
dav jménem zákona k rozchodu, což bylo 
pøijato s posmìchem a voláním „hurá“. Pan 

Vítek chtìje zatknout hlavní pùvodce setkal 
se se strašným odporem  an  dav  sevøel se 
okolo strážcùv, že tito ne mohli se ani hnout. 
Koneènì zatlaèili bodáky výtržníky od sebe. 
Na druhé stranì mìli èetníci od svého veli-
tele sdìlení také velké nebezpeèí, an právì 
pøicházely davy od   Mor. Ostravy  silnici mezi 
nimi mnoho zpitých za braòovali výkonu 
stráže. Po nìkolika vyzváních p. Vítka lid se 
nerozcházel, ba ještì èetníkùm spílal, zvláštì 
jistá známá sociální demokratka Mularèíko-
vá, která plila pøed  èetníky a výskáním  dav 
podnìcovala, strhl pan Vítek záklopku s puš-
ky a do  davu  namíøil.  Výkøik hrùzy ozval   
se   z protìjších   oken   an v davu   nacházelo 
se  mnoho dìtí. Tu pan Vítek, který prst již na 
spoušti držel byl snad sám toho náhledu, že 
by zde zaplatilo životem  mnoho nevinných, 
proto upustil od støelby a vrhl se bo dákem 
proti hlavním zosnovatelùm.   Mezi tím bylo 
te lefonicky požádáno èetnictvo z Vítkovic 
a Mor. Ostravy kteøí v poètu 8 èetníkù na 
místo dorazili  Dav koneènì se z èásti roze-
šel vida pøesilu, nicménì ale   hlavní výtržníci 
zùstali na místì, kdež poèalo jich zatýkání. 
Sluší dodati,   když se  èetnictvo   blížilo, bylo 
na nì voláno: Chceme vìtší mzdu a když tu 
budeme míti, nepotøebujeme  èetníkù!   Mno-
zí z výtržníkù lehli do bláta na cestì a za žád-
nou cenu s místa nechtìli se hnout. Dodnes 
jsou zatèeni: Jakub Bobr, Frant. Mazur, Sta-
nislav Èieròák, výrostci Michal Mularèík, Ant. 
Mularèík,  Josef Krmelín a Strnad. Podobný 
osud stihne ještì celou øadu výtržníkù a v 
zatýkání se pokraèuje.   Kolik  zde opìt zni-
èených existencí a rodin a komu tyto  rodiny  
mají  podìkovat? Dále dochází zpráva, že 
byli zatèeni: Ondøej Bobr, Stanislav Svagøík,  
Šiputa, a K. Dožur.

O týden pozdìji bylo zveøejnìno: Zatèen 
byl opìt Jakub Bobr a Mularèíková, která 
brala podíl na známých výtržnostech ve Lhot-
ce; pøi nesla zatèeným dne 7. 1. 1898 nìco 
k snìdku. Právì pøí tomný èetnický závod-
èí ve vìznicí jí zatkl a hned byla strèena do 
žaláøní cely tak, že dodnes je již 12 osob ve 
vyšetøovací vazbì u okr. soudu v Mor. Ostra-
vì a ještì asi tolik  jich v tìchto  dnech   má   
býti zatèeno.

Na tomto místì je vhodné pøipomenout, 
že v roce 1898, kdy se tato událost odehrá-
la, se Mariánské Hory jmenovaly Èertova 
Lhotka – Lhotka.

Své ètenáøe zdraví Josef, tesaø ze šachty 
Ignát.

Odpověď na tuto a na spoustu dalších otázek se dozvěděli návštěvníci 
Knihovny na ulici Jiřího Trnky v Ostravě-Mariánských Horách. Právě 
zde se konala do konce dubna výstava pod názvem Filmová technika, 
aneb jak se hrálo v kině i doma. Mimo informací „Jak…“ bylo možno 
si prohlédnout historické projektory, kamery, příslušenství k promítá-
ní. Účast byla hojná, v knize návštěv jsem měla tu čest si přečíst vel-
mi nadšené recenze od zúčastněných a vidět rozjařené tvářičky dětí 
(a nejen jejich), když pozorovaly snímek Pane, pojďte si hrát. Škoda 
jen, že éra českých animovaných fi lmů postupně umírá. V každém pří-
padě jsem měla možnost si uvědomit, kolik práce a tisíců pohybů stojí 
za konečným snímkem, který vyloudí nejeden úsměv na lidské tváři. 

 Gabriela Zeisberger

Jak se točil animovaný fi lm?

Bytový odbor úřadu městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky oznamuje rozhodnutí Rady 
městského obvodu a Zastupitel-
stva městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky o prominout 
poplatky z prodlení za dlužný 
nájem a služby spojené s užíváním 
bytu a úroky z prodlení za bezdů-
vodné obohacení splatné do 31. 5. 
2009, těm dlužníkům, kteří svůj 
dluh za nájemné a služby spojené 
s užíváním bytu uhradí v období 
od 1. 6. 2010 do 31. 7. 2010. 

Prominutí poplatků z prodlení 
za dlužný nájem a služby spojené 
s užíváním bytu a úroků z prodle-
ní za bezdůvodné obohacení je 
stanoveno za těchto podmínek:
l poplatky z prodlení za dluž-

ný nájem a služby spojené s uží-
váním bytu a úroky z prodlení za 
bezdůvodné obohacení budou pro-
minuty pouze na základě písemné 
žádosti po splnění všech stanove-
ných podmínek
l dlužné nájemné včetně 

záloh na služby spojené s užívá-
ním bytu a vyúčtování služeb bude 
uhrazeno zcela v daném období od 
1. 6. 2010 do 31. 7. 2010
l u dlužníků, kteří mají uza-

vřenou „Dohodu o splátkách dlu-
hu“ a „Uznání dluhu“ je podmín-

kou prominutí poplatků z prodlení 
za dlužný nájem a služby spojené 
s užíváním bytu a úroků z prodle-
ní za bezdůvodné obohacení úplné 
zaplacení celého zůstatku dluhu 
v určeném období od 1. 6. 2010 
do 31. 7. 2010
l u žalovaných pohledávek 

bude podmínkou uhrazení všech 
nákladů soudního řízení
l rozhodnutí o prominutí 

poplatků z prodlení za dlužný 
nájem a služby spojené s užívá-
ním bytu a úroků z prodlení za 
bezdůvodné obohacení se netýká 
dlužníků, jejichž pohledávku tvoří 
pouze poplatky z prodlení za dluž-
né nájemné a služby spojené s uží-
váním bytu a úroky z prodlení za 
bezdůvodné obohacení a dlužníků, 
kteří budou mít evidováno dlužné 
nájemné a nedoplatek z vyúčtová-
ní služeb za období od 1. 5. 2010 
do 31. 7. 2010.

Po splnění všech podmínek 
bude dlužník písemně informován 
o prominutí poplatků z prodlení 
za dlužný nájem a služby spojené 
s užíváním bytu a úroků z pro-
dlení za bezdůvodné obohacení 
v průběhu měsíce srpna 2010.

Ing. Lukáš Lesňák
pověřen vedením
bytového odboru

Poplatkové prázdniny

Krádež kanálových poklopů
Dne 11.4. 2010 oznámil občan na linku 156 krádež kanálových 

poklopů v Ostravě-Mariánských Horách. Když strážníci dorazili na 
místo, již se zde nikdo nenacházel, ale při prohlídce okolí spatřili 
nedaleko 53letého muže, který před sebou tlačil vozík s naložený-
mi dvěma kanálovými víky. Samozřejmě tvrdil, že víka našel 
již naložená na vozíku a s krádeží nemá nic společného. Náklad 
i s vozíkem byl dotyčnému zabaven a přestupek proti majetku, 
z jehož spáchání je podezřelý, bude postoupen k projednání správ-
nímu orgánu.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
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Strážníci městské policie řeší v Ostravě ročně tisícov-
ky přestupků na úseku veřejného pořádku. Mezi ty, které 
zjišťují nejčastěji, patří znečišťování veřejného prostran-
ství psími exkrementy a nerespektování povinnosti vede-
ní psa na vodítku.  

Obecně platí, že zodpovědní majitelé psů nepotřebu-
jí, aby jejich chování korigovala nějaká vyhláška nebo 
nařízení. Plní si své povinnosti i bez nich. Bohužel však 
řada pejskařů hřeší na skutečnost, že strážníci nemohou 
být na všech místech, aby dohlíželi, zda si všichni plní 
své povinnosti. Protože objeví-li se strážník alespoň na 
dohled, jen málokdo po svém pejskovi neuklidí a téměř 
každý má svého psa řádně na vodítku. Přitom neuklize-
ný exkrement může majitele pejska vyjít poměrně draho. 
Strážník může na místě uložit pokutu do 1 000 Kč, ve 
správním řízení pak hrozí pokuta vyšší, a to až do 20 000 
Kč. Za ignorování povinnosti vedení psa na vodítku 
hrozí ve správním řízení pokuta až 30 000 Kč. Pokuta 
vyměřená strážníkem na místě činí v nejvyšší sazbě tak-
též 1 000 Kč.
Řada majitelů psů se odvolává na nedostatek speciál-

ních kontejnerů na psí exkrementy, ale to není důvodem, 
proč se plnění této povinnosti vyhýbat. Stačí mít v kap-
se připravený sáček, jdou-li s pejskem ven a v případě 

potřeby exkrement v sáčku hodit do nejbližší nádoby na 
odpadky.  

Přitom psí exkrementy představují riziko z hlediska 
epidemiologického a velmi nebezpečné mohou být v pří-
padě, že s nimi přijdou do styku děti. Zejména ty menší 
mají ve zvyku vše, co najdou, ochutnávat. Proto by se psi 
neměli pohybovat na dětských hřištích a v místech, kde 
si děti hrají. 

Za první tři měsíce letošního roku strážníci řešili již 
635 přestupků majitelů psů, kteří z veřejného pro-
stranství neuklidili exkrementy svých psů. Zvláště 
v období, kdy skončila zima, v ulicích města roztál sníh, 
který řadu týdnů schovával nevábné hromádky na trávě, 
na chodnících, v parcích, lidé mnohdy doslova kličkovali 
mezi psími výkaly. 

Obdobná rizika hrozí, nechávají-li majitelé své čtyřno-
hé miláčky pobíhat volně, bez vedení na vodítku tam, kde 
to není dovoleno. Každý pes může v určitých situacích 
zareagovat nepředvídatelně a i pro svého majitele čas-
to nečekaně. Případné následky např. napadení člověka 
nebo i jiného zvířete mohou být tragické. V té souvislosti 
připomínáme, že již v září 2008 nabyla účinnosti nove-
la obecně závazné vyhlášky č. 12/2005, která stanovuje 
striktní povinnost vedení psa na vodítku na veřejném pro-

stranství s výjimkou míst, určených k volnému pobíhání 
psů. V letošním roce do konce března strážníci řešili již 
1 383 přestupků, spáchaných vedením psa bez vodít-
ka v rozporu s uvedenou vyhláškou. 

Na území městského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky jsou přestupky v souvislosti s držením psů 
řešeny nejčastěji v lokalitě Mariánského náměstí. Pře-
stupků, spáchaných volným pobíháním psů na území 
celého obvodu za první tři měsíce letošního roku řeši-
li strážníci 56, znečištění veřejného prostranství psími 
exkrementy pak ve 36 případech. 

Počty řešených přestupků na území městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky:

 Vladimíra Zychová
 Městská policie Ostrava

Strážníci řeší časté porušování předpisů v souvislosti s držením psů

Leden – březen 2010 
městská část pes bez vodítka znečišťování   
  psími exkrementy

Mariánské Hory 50 31
Hulváky 6 5
celkem 56 36

Finské domky na Bedřišce a jejich obyvatelé jsou v kurzu. Kdek-
do se k tamnímu bydlení vyjadřuje, ale málokdo Bedřišku navštívil. 
Zaznamená se i slza, která ukápne při vzpomínce, že už to není ta-
kové, jaké to bývalo. Po II. světové válce si OKD nechalo postavit od 
Dřevony Bratislava na území bývalé šachty Bedřich v katastru Ostrava 
Zábřeh osadu dvojdomků pro rodiny svých zaměstnanců. Byly a jsou 
dřevěné o kapacitě 2x1+1. Tak zvané fi ňáky. Měly omezenou životnost 
a to, že řada z nich je ještě na světě, má na svědomí skutečnost, že se 
nacházely  v I. vodárenském pásmu města. To je v tom nejpřísnějším, 
kdy vydání jakéhokoliv stavebního  povolení bylo předem vyloučeno. 
A tak se tam žilo kutilsky a bezprizorně s tím, že domky nepřežijí 
svých plánovaných 40 let. K domkům patřily i zahrádky, kde pobíhaly 
slepice, kačeny a v chlívcích se chovala prasata, králíci, což dosud 
z části trvá. Oáza klidu uprostřed geografi ckého středu Ostravy. Za ro-
hem rybníky plné ryb, les plný dřeva. Většina starousedlíků není již na 
tomto světě, těch pár, co o sobě tvrdí, že pamatují „zlaté“ časy, nemá 
s OKD nic společného. Mezitím se budovala čtyřproudová Plzeňská 
ulice a některé z fi ňáků sloužily jako příprava staveniště a byly proti 
naší vůli posléze nabídnuty fi rmou Dopravní stavby k odprodeji svým 
zaměstnancům. Ti si je koupili jako letní sídlo se zahrádkou a trvale 
bydlí někde jinde. Dokonce tam existovala i prodejna potravin, která 
však byla do cihly rozebrána poté, co byla  x-krát vykradena a nikdo 
v ní nechtěl pracovat. 

Po roku 1990 řešila radnice problém, kam nastěhovat některé své 
romské spoluobčany, jejichž domy v centrální části Mariánských Hor 
a Hulvák vzaly za své. Do uvolněných bytů na Fifejdách, nebo na 
Bedřišku do prázdného domku po „starousedlíkovi“?  Bedřiška svým 
způsobem života nám připadala ideální. Bezkonfl ikní. Hmatatelný 
příklad toho, jak může vypadat integrace romské menšiny s většinou 
bydlící v tomto kraji. Nikoliv ghetto. V roce 1993 byl vypracován pro-
jekt, který řeší, jak přeměnit toto katastrální území na místo tzv. sociál-
ního bydlení se zázemím, které mu přináleží. V té době za zhruba 300 
miliónů. Projekt viděla všechna zainteresovaná ministerstva, primátoři 
Ostravy, vrcholní romští poradci.  Mariánské Hory a Hulváky dosud 
však neviděly potřebné vládní peníze, protože rozpočet městského ob-
vodu by takovou částku neutáhl.

Přibývající počet osob závislých na nájemních bytech ze stranu 
Romů a soudních rozhodnutí k náhradnímu bydlení radnici nutí hle-
dat možnosti, kde tyto lidi ubytovat, mají-li trvalé bydliště v našem 
obvodě. Věty o tom: nastěhujte je někam, jsou nic neřešící. Nikdo 
z pseudohumanistů ještě neřekl kam. A tak se znovu ptám: náhradní byt 
v domě s byty „první kategorie“ nebo Bedřiška, kde se postupem času 
uvolňovaly fi nské domečky? Po dohodě - tehdá - se Správou sídlišť 
OKD radnice obsazovala prázdné objekty těmi ze sociálů, kteří měli 
zájem na Bedříšce bydlet. Některým tvrdohlavým žadatelům ze strany 
většinového obyvatelstva jsme jejich nápad bydlet na vesnici a přesto 
v Ostravě, marně vymlouvali. Vznikl konfl ikt - v roce 2006 - tzv. 
nelegální nahrávky, kdy „bílá“ menšina si stěžovala na romskou spolu-
bydlící „většinu“. Důležitým sdělením je, že kdo se chtěl z Bedřišky 
odstěhovat, tomu radnice vždy vyšla vstříc. Romům se na Bedřišce 
líbilo a líbí a je jen na nich, jak si mezi sebou vyřeší své sousedské 
vztahy. Do toho by jim nikdo neměl zasahovat,  vést za ručičku dospělé 
a svéprávné osoby je více než trapné. Jan Werich ve hře Osvobozeného 
divadla Pěst na oko říkal: Žádné zásahy zvenčí na můj podebraný palec 
se trpět nebudou.

 Radní Jiří Jezerský

Kdeže loňské sněhy jsou

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ
Obě knihovny obvodu pokraču-

jí v červnu v projektu „Zaprášené 
pohádky“. Pro děti jsme připravili 
na sobotní dopoledne 12. 6. „Výlet 
na zámek“. 
Čeká nás prohlídka Porubského 

zámku a šermířské vystoupení sku-
piny „Lotrpáni z hradu Kastalotr 
a svobodný sedlák Siba“. Bližší 
informace v knihovnách.

Knihovna Mariánské Hory, 
Daliborova 9

Během odpoledního půjčová-
ní v měsíci květnu děti si mohou 
k vybraným pohádkám vymyslet 
pokračování a nakreslit ilustrace. 
Literárně-výtvarná dílna má název 
„Co bylo dál?“.

18. 5. úterý a 21. 5. pátek 15.00 
– 16.00 „Pohádky o princeznách“

– budeme hledat v knihách a číst 
o nejkrásnějších princeznách. 

„Jak slaví pohádkové postavy 
den dětí?“ 1. 6. v úterý 15.00 – 
17.00 zveme všechny malé či velké 
do Čítárny u čerta v naší knihovně 
na odpoledne věnované Mezinárod-
nímu dni dětí.

28. 5. pátek a 29. 5. sobota se 
konají v knihovně na Daliborové 
ulici volby do parlamentu. V tyto 
dny je provoz knihovny omezen: 

pátek:  otevřeno 9 – 12 hodin, 
zavřeno 12 – 17 hodin 

sobota: zavřeno
 

Knihovna Fifejdy, J. Trnky 10
3. 5. – 25. 6. „Každodenní setká-

vání“ – výstava olejomaleb paní Ali-
ce Mohaplové, rozené Augustinové, 
rodačky z Mariánských Hor.

4. 5. – 31. 5. „Leporelo Tajemná 
Ostrava“ – výstava zvětšené verze 
leporela autorky Lucie Seifertové. 
Leporelo zábavnou formou sezna-
muje návštěvníky s vývojem Ostra-
vy od pravěku až do 20. století.

20. 5. čtvrtek 13.00 – 17.00 „Co 
bylo dál?“ – literárně výtvarná díl-
na, ve které budou děti k vybraným 
pohádkám domýšlet závěr a vytvářet 
ilustrace.

27. 5. čtvrtek 14.00 – 15.00 
„Pohádky o princeznách“ – kni-
hovnice budou dětem předčítat nej-
krásnější pohádky o princeznách. 

8. 6. úterý 8.00 – 9.30 „Ema 
a kouzelná kniha“ – beseda se spi-
sovatelkou Petrou Braunovou o její 
nové knize, která by již měla být 
na pultech knihkupectví a je určena 
dětem 2. – 4. třídy.

 Za knihovnu R. Hulenová

I když středa 21. 4. 2010 byla 
typicky aprílová, účastníky oslav 
Dne Země proměnlivé počasí 
neodradilo a společně s Knihov-
nou města Ostravy – hlavním 
pořadatelem, Obchodní akademií 
Mar. Hory a hnutím Brontosaurus 
oslavili svátek Země. Hned v úvo-
du přišly na řadu lopaty. Že se to 
k oslavě moc nehodí? Nedejte se 
zmýlit, právě naopak. Zástupci 
městského obvodu MHaH mís-
tostarosta RSDr. Jiří Boháč, ing. 
Jiří Jezerský, Bc. Pavla Uhrová 

a Bc. Gabriela Zeisberger přišli 
akci podpořit zasazením nádherné 
sakury vedle knihovny na Fifej-
dách. A nebyl to jediný příspěvek 
městského obvodu. Ten celou akci 
podpořil i fi nančně, takže díky 
tomu u atrakcí na všechny soutěží-
cí čekaly sladké odměny. 

Všechen ten ruch kolem sou-
těží se odehrával poblíž knihovny 
J. Trnky 10 na hřišti ZŠ Gen. Janka, 
kde se všichni přítomní přesunuli 
poté, co k nově zasazenému strom-
ku dopadla poslední lopata hlíny. 

Atrakce, určené především dětem, 
byly zaměřené na fáze vývoje 
života na Zemi, a tak jednotlivá 
stanoviště byla věnována například 
vodě, rostlinám, zvířatům, lidem, 
technice nebo ekologii. Děti se 
snažily určovat jednotlivé rostli-
ny, poznávat zvířata podle zvuků, 
vyplňovaly znalostní kvízy, učily se 
třídit odpadky, lámaly si hlavu nad 
optickými klamy nebo si poskláda-
ly papírové loďky či letadla. Vel-
ký zájem zaznamenalo stanoviště 
„voda“, kde se lovily rybky nebo 
přenášela voda z místa na místo 
velkými plastovými stříkačkami.

Voda jako předmět zábavy se 
líbila všem, ale tu v podobě deště 
si nepřál nikdo. Štěstí nám přálo 
a z oblohy nespadla ani kapka. 
Oslavy skončily v dobré náladě 
a na závěr se ještě zpívalo, jak 
jinak, než „Máme rádi zvířata“. 
Velký dík patří všem pořadatelům 
- studentům Obchodní akademie, 
hnutí Brontosaurus, MOb Mar. 
Hory a Hulváky a zejména kni-
hovnicím čtyř poboček Knihovny 
města Ostravy – Mar. Hory, Fifej-
dy, Vítkovice a Přívoz, na nichž 
ležela největší tíha příprav.
Dana Butorová
vedoucí knihovnických služeb 1

Knihovna města Ostravy slavila Den Země
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K tématu 
„Hody, hody 
d o p r o v o d y “ 
se dne 25. 3. 
2010 konaly 
v Mateřské ško-
le Ostrava-Mar. 
Hory, na ul. Gen. Janka 1/1236, 
dílny pro děti a rodiče. Této akce 
se účastnili aktivně i prarodiče 
a sourozenci. Přes malou kapacitu 
a velkou účast si personál školky 
dokázal perfektně poradit, a to 
přidáním stolů, židlí a veškerého 
školního materiálu. Vyráběly se 
např. velikonoční obrázky ubrous-
kovou technikou, malovaly kras-
lice nebo zdobily polystyrenová 
vajíčka krepovým papírem, maš-
lemi a konfety.

Při dvouhodinovém programu, 
strávenými především kolektivem 
dětí, jsem si sama připadala jako 
v dětských letech. I přes špinavé 
ruce od lepidla, trička od barvy, 
jsem se vracela domů s hřejivým 
pocitem v srdci a s úsměvem na 
rtech.

Tímto bych ráda poděkovala 
jménem svým i všech zúčast-
něných, personálu MŠ a hlavně 
p. uč. ze třídy Berušek a třídy 
Motýlků za krásně strávené jarní 
odpoledne.

 Jiřina Zemanová, maminka

NAPSALI JSTE NÁM:

Hody, hody, doprovody

Celé „Česko čte dětem“ a také 
učitelky Křesťanské mateřské ško-
ly si uvědomují, jak je důležité 
hlasité čtení rodičů i učitelek 
dětem v mateřské škole. Celo-
roční čtení vyvrcholilo v měsíci 
knihy, kdy každé dítě v Křesťan-
ské mateřské škole mohlo dát 
hlas své nejoblíbenější knize. 
25. března 2010 v 15 hod. se pak  
uskutečnilo slavnostní vyhláše-
ní nejoblíbenější knihy spojené 
s výstavkou dětských knih z každé 
třídy, výstavkou dětských biblí, 
výstavkou záložek i vlastnoručně 
vyrobených pohádkových „knih“. 

Díky dotaci na projekt Statu-
tárního města Ostrava mohly děti 
v KMŠ dostat nové knihy i výtvar-
ný materiál.

Která kniha zvítězila v KMŠ? 
1.  místo „Sněhurka a sedm 

trpaslíků“ W.Disneye, 
2. místo „Medvídek Pů“ 
3. místo „Spejbl a Hurvínek“. 
Zvláštní cenu získala dětská 

bible „Věrní přátelé“.  
Důležitější ale není to, která 

knížka zvítězila, ale cesta k němu, 
rozhovory o knihách, pravidelné 
čtení  rodičů i učitelek a poznání, 
že kniha může být mým kamará-
dem.  

Kolektiv Křesťanské
mateřské školy

Projekt KNIHA 
2010

Dne 24. 3. 2010 proběhla v prostorách školní družiny při ZŠ Gen. 
Janka v Ostravě-Mariánských Horách odpolední akce „Velikonoční 
výtvarná dílna pro děti a doprovod“. Je to už podruhé, kdy se při spo-
lečné práci sešla generace prarodičů, rodičů a dětí. Největší radost nám 
dělá přítomnost „chlapů“ (dědečkové a tatínci). Na první dílně (vánoč-
ní) se sešli tatínci dva a mnoho maminek, tentokrát jich bylo mnohem, 
mnohem více a dokonce i dědeček. Těší nás, že se svými dětmi spo-
lupracuje opravdu celá rodina. Všichni jsme se sešli v dobré náladě 
a plni očekávání. Tvořily se velikonoční závěsy, zdobily se: květináčky 
- ubrouskovou technikou, netradičně - kraslice, vytvářela se velikonoč-
ní ozdobná vazba z proutí a přáníčka. A pro blížící se svátek matek, 
který se slaví v květnu, děti pro své maminky vyráběly sadu šperků 
ze smaltu na vařiči. Byla to pro ně, myslím, velice zajímavá pracov-
ní technika a výsledkem byly nádherné výtvory (náušnice a přívěsek). 
Také nás svou návštěvou poctila paní ředitelka. 

Atmosféra byla radostná a hodně veselá. Rozdalo se pár osvědče-
ných velikonočních receptů, vyměnily názory, jak správně oslavovat 
svátky jara ale nejvíce se děti těšily na volno a že nemusí vstávat do 
školy. Z družiny všichni odcházeli s krabicí plnou krásných výrobků.

Děkuji svým kolegyním Zdeňce a Katce a našim mladým pomocni-
cím Adrianě, Hance a Evě za pomoc při organizaci celého odpoledne.

Nejbližší připravované akce ŠD: 
l  6. 5. 2010 – vystoupení tanečnic Orient III. v ZUŠ J. Valčíka, 

O.-Poruba
l 8. 5. 2010 – Krnov – rozhledna Cvilín – výlet ŠD

Fotky jsou k nahlédnutí na webových stránkách školy.
 Juliana Menkalová, p. vychovatelka při ZŠ Gen. Janka

Velikonoční výtvarná dílna
ve školní družině

Ve dnech 15.-19. března 2010 se 
žáci Obchodní akademie z Ostra-
va-Mariánských Hor v rámci pro-
jektu COMENIUS zúčastnili vele-
trhu FIF v polském městě Stalowa 
Wola. Kromě studentů z Polska, 
přijeli také studenti z Košic a Fin-
ska.

Týdenní pobyt byl spojený 
s poznáváním polských tradic, kul-
tury a historie. Studenti byli uby-
továni v soukromí u polských stu-
dentů. Naučili se několik polských 
slov, navázali nová přátelství.

Z naší školy jely 2 fi rmy, které 
reprezentovalo 8 studentů (každou 
fi rmu 4 studenti). Firma Caballo 
Marino nabízí rekreaci spojenou 
s plavbou na moři a potápěním. 
Firma Orange Orange je reklamní 
agenturou.

Na veletrhu se umístili:
- Caballo Marino na 2. místě za 

Nejlepší elektronickou prezentaci
- Orange Orange na 3. místě za 

Nejlepší stánek
V doprovodném programu stu-

denti navštívili manufakturu na 
výrobu porcelánu v Cmielowe, 

prohlédli si historické město San-
domierz, a muzeum ve Stalowoj 
Woli.

Naši studenti si připravili 
prezentaci v angličtině o České 
republice a o čerpání fondů z EU 
(zaměřenou na Moravskoslezský 
kraj).

Shlédli jsme ukázkovou hodinu 
FIF (jedná se o vyučovací předmět 
fi ktivní fi rma) v polské škole – 
Zespól Szkól Ponadgimnazjalnych 
Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskie-
go w Stalowej Woli (to byli naši 
hostitelé – především jejich pan 
ředitel Mgr. Pawel Ciolkosz).

Jako doprovod jeli vyučující 
FIF –Ing. Irena Bláhová, Ing. Jana 
Prokopová, vyučující anglického 
jazyka Mgr. Kateřina Hejná a ředi-
telka školy Ing. Eva Kazdová.

Doufáme, že naši zahraniční 
přátelé přijedou také na náš vele-
trh fi ktivních fi rem, který bude 
pořádat Obchodní akademie 
z Mariánských Hor 13. 5. 2010 na 
výstavišti Černá louka.

Mgr. Zdeňka Zamazalová
Obchodní akademie 

Úspěch na veletrhu

Projekt „Dny zdraví“ proběhl 
na Obchodní akademii a Vyšší 
odborné škole sociální ve dnech 
24. 3. – 31. 3. 2010. Do jednotli-
vých aktivit projektu se zapojilo 
více než 300 osob z řad studen-
tů a pedagogů školy, pedagogů 
a žáků základních škol Porubská 
832 a Košaře.

V rámci projektu probíhaly 
v období 24. 3. – 31. 3. 2010 
lekce cvičení na gymnastických 

míčích v hodinách tělesné výcho-
vy. 24. 3. 2010 proběhla lekce 
cvičení na gymnastických míčích 
určená pedagogům a veřejnosti 
v odpoledních hodinách. Cvičení 
si vyzkoušelo více než 100 žáků 
školy a 7 vyučujících. Cvičební 
lekce vedla Mgr. Jitka Konder-
lová.

24. 3. 2010 od 8.00 h do 14.00 
proběhly přednášky MUDr. Šár-
ky Andělové na téma „Zdravá 

výživa a nemoci příjmu potra-
vy“, kterých se postupně účast-
nilo 140 studentů druhých roč-
níků. Paní doktorka Andělová 
zodpověděla i dotazy studentů 
a nabídla konzultace studentům 
i pedagogům.

25. 3. 2010 od 8.00 do 14.00 
hod proběhly besedy studen-
tů prvních ročníků a pedagogů 
s Ing.Venuší Militkou a Ing. 
Tomášem Hanzelkou z Centra 
zdravé krásy na téma „Zdravý 
životní styl“. Účastníci akce zís-
kali cenné informace z oblasti 
péče o zdraví a možnostech léče-
ní chorob čínskou medicínou. 
Celkem se akce zúčastnilo 100 
studentů a pedagogů.

30. – 31. 3. 2010 proběhla 
v budově školy akce Dny zdra-
ví interaktivně. Vybraní stu-
denti druhých ročníků spolu se 
Studentskou společností a Mgr. 
Koubkovou a Mgr. Konderlovou 
připravili celkem 5 stanovišť, 
která v průběhu dne navštívili 
studenti, učitelé a žáci základ-
ních škol. Účastníci akce si moh-
li mimo jiné: nechat změřit tlak, 

tuk, obsah vody v těle, vypočítat 
své BMI, ochutnat čaje a pokr-
my z bylin a seznámit se s jejich 
účinky, zakoupit biopotraviny 
a zdravé potraviny spolu s recep-
ty na jejich úpravu, vyzkoušet 
cviky na zdravá záda, udělat test 
zdatnosti a dozvědět se mnoho 
informací na téma Moje zdraví, 
Fair Trade obchod a další. Připra-
veny byly testy, které účastníci 
vyplňovali s cílem zjistit, zda žijí 
zdravě a zda mají dostatek zna-
lostí o zdravém životním stylu. 
Celkem se na stanovištích vystří-
dalo přes 150 studentů, učitelů 
školy a 60 žáků základních škol 
Porubská 832 a Košaře.

V rámci projektu studenti ško-
ly zpracovávali prezentace na 
téma Zdravě – Nezdravě, které 
představili na minikonferencích 
25. 3. 2010. Nejlepší prezentace 
byly vyhodnoceny a odměněny.

Akce byla všemi účastníky při-
jata velmi kladně a počítáme, že 
na ni navážeme podobnou akcí 
v příštím školním roce.

Mgr. Zdeňka Zamazalová
Obchodní akademie 

„Dny zdraví“ na Obchodní akademii v Ostravě-Mar. Horách
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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 Provozní doba: Po–Pá 9.00-18.00 hod., So 9.00-12.00 hod.

Pøemyslovcù 977/13, 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

OZNÁMENÍ
Taoistické tai chi

vnitřní umění
pro zdraví

Vás zve na úvodní ukázkovou 
hodinu zdravotního cvičení. 
V pátek 4. června v 16 hod. 
a v pondělí 7. června v 9.30 
hod. na ulici Čs. legií 20 v cen-
tru Ostravy. Cvičení povedou 
akreditovaní instruktoři. Pravi-
delná skupina pak bude probí-
hat každé pondělí v 9.30 hod. 
a také každý pátek v 16 hod.
Přezutí a dobrou náladu s sebou.

Více informací najdete na 
www.taoist.cz
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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 Zeisberger, tel.: 599 459 243, 604 833 062, e-mail: zeisber-
ger@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:
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%
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