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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:
ÿ Ze zasedání ZMOb a RMOb
ÿ Výzva k výměně řidičských průkazů
ÿ Exploze v Bedřišce
Uzávěrka dalšího čísla je 24. listopadu 2010

Ponaučení měsíce:
KDYŽ SE DVA PEROU, TŘETÍ SE SMĚJE.

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: Osel a jeho stín
Poutník si najal osla, aby ho odnesl do sousedního města. S ma-

jitelem se dohodl na ceně.
„Má to jen jednu nevýhodu,“ vysvětloval oslař. „Když osla co 

chvíli nepopoženu holí, půjde moc pomalu. Sedni si na něj a já za 
ním poběžím s holí až do města.“ 

Byl nezvykle parný den, ale cesta rychle ubíhala. V poledne, kdy 
slunce peklo nejvíce, zastavili se, že si oddechnou. „Posadím se do 
oslava stínu,“ řekl poutník, když sesedl z osla. „Kdepak,“ odsekl 
mu oslův pán. „Tam budu odpočívat já. Jiný stín tu široko daleko 
není.“ „Já jsem si osla najal, tak budu v jeho stínu sedět já!“ hašteřil 
se poutník. „Tak to tedy ne!“ křičel oslař. „Najal sis osla, ne jeho 
stín. Ten patří mně!“ Majitel osla se tak rozohnil, že do poutníka 
strčil. Ten mu to zase oplatil. V okamžiku stáli proti sobě jako ko-
houti a zuřivě se prali. Osla přestalo bavit dívat se na to, jak se dva 
lidé bijí o jeho stín, a rozběhl se k vršku. Za chvíli zmizel z dohledu 
a svůj stín si vzal s sebou.

Ponaučení: Když se dva perou, třetí se směje. 

Na ustanovujícím  
zasedání
Zastupitelstva 
městského obvodu
Mariánské Hory
a Hulváky dne
8. 11. 2010
byla zvolena
starostkou
Ing. arch.
Liana Janáčková.
Gratulujeme.

Láska s Tebou
Je cesta po ostrých
střepinách
Stále mi krvácí srdce
Bílá ruka zapaluje svíce

Láska s Tebou
Je dopadnout až na dno
V očích už světlo není
Na poslední chvíli
Má pro mě anděl strážný 
pochopení

Láska s Tebou
Je chůze po tenkém laně
Nad propastí
Každou chvíli mi hrozí
Že se zřítím
A polámu si kosti

Láska s Tebou 
Je zběsilý běh
po žhavém uhlí
Večer mě podpálíš,
úplně shořím
Ráno se zase zázračně 
uzdravím

Láska s Tebou 
Je hledání ráje v pekle.

jménem svým a všech kandidátů KSČM, 
kteří kandidovali do Zastupitelstva měst-
ského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 
Vám děkuji za projevenou důvěru a za Vaše 
hlasy v těchto komunálních volbách. Zvolení 
kandidáti za KSČM do Zastupitelstva našeho 
obvodu se budou snažit, aby splnili své sliby 
a tím dokázali, že hlasy, které jste jim dali, 
nebyly zbytečné. Děkuji Vám.
 RSDr. Jiří Boháč 

Vážení spoluobčané,

Láska s tebou
Jindřich Oleš

Enkaustika, volby, sirky a rasistka Liana
V neděli 24. 10. 2010 se někde 

slavilo, jinde smutnilo. Já jsem 
na sedla do vlaku směr matička 
stověžatá, abych se tam zú častnila 
kurzu enkaustiky pro pokročilé. 
Ráno tam, ve čer zpátky, mezitím 
klid, po hoda, relax a nové poznat-
ky z oboru enkaustické malby.

Je to 2000 let stará techni ka, 
při které se maluje hor kým vos-
kem pomocí žehlič ky. Sezná-
mila jsem se s touto technikou 
v květnu minulého roku a od té 
doby (ve volných, hlavně nočních 
chvílích) ma luji a maluji. Hroz-
ně mě to baví, a myslím, že jsem 
v tom to uměleckém směru už do-
sáhla dobrých výsledků (viz loň-
ská prosincová výstava v galerii 
Chagall). Podstata malby tkví 
v různých kombi nacích barevných 
vosků, kte ré se na speciální žeh-
ličce na hřejí a tou se pak různými 
ta hy vytváří překrásné abs traktní 
kompozice na hlad kém podkla-
du, nejlépe starém kalendáři. 
Takže je za tím účelem schraňuji 
a shodou náhod se mi v létě dostal 
do rukou kalendář z roku 2004. 
S nostalgií jsem zavzpomínala na 
mou tehdejší první senátní před-
volební kampaň. Heslo - „Říkám 
co si myslím, a za tím si stojím“ 
- a leták dopl něný drobným dár-
kovým předmětem - papírovými 
tr hacími sirkami. Bylo to milé, 
pěkné a lidé byli spokojení. I řekla 
jsem si letos v létě, proč vymýšlet 
něco jiného a měnit osvědčené? 

Možná s nedosta tečnou předví-
davostí násle dujících souvislostí 
jsem, co by konzervativní člověk, 
kon tinuálně navázala na svou teh-
dejší kampaň a zvolila i pro letošní 
senátní volby jako dárek opět ony 
„proklaté“ sirky a navíc doplněné 
o bur cující a bůhvíco naznačující 
heslo „I nadále budu říkat, co si 
myslím“.

No, schytala jsem to ze všech 
stran a nestačila jsem se divit. 
Proč zrovna sirky? Proč onen 
provokativní slo gan? Co jsem tím 
myslela? A jak si to vůbec můžu 
dovolit, když zrovna probíhá pro-
ces s vítkovskými žháři? Otázky, 
na které jsem musela celý po slední 
týden před druhým ko lem voleb 
odpovídat, byly opravdu šokující. 
Nicméně jsem trpělivě odpovída-
la, za hrnutá podporou rozumných 
lidí ze všech koutů republiky. 
Dokonce jsou nyní moje sirky vel-
mi vyhledávaným artik lem, takže 
jsem zvažovala zvláštní dotisk, 
ale raději ne budu provokovat. Co 
kdyby se zase někde něco soudi-
lo.

Zlehčila jsem nyní celou si-
tuaci kolem oné obludné kon-
strukce nabádání darováním sirek 
k žhářským útokům, která měla 
jediný cíl, a to poškodit mě před 
druhým ko lem senátních voleb. 
Připo mínám, že sirky obdrželi vo-
liči do svých schránek týden před 
prvním kolem, to je mezi 8. až 11. 
říjnem 2010. Také podotý kám, že 

sirky i zapalovače používají jako 
reklamní předměty i mnozí kan-
didáti z jiných politických stran, 
a nikdo je neosočuje ze zlých 
úmyslů či dokonce z rasismu jako 
mě. Vážně naopak ří kám, že hlu-
boce odsuzuji, co se stalo ve Vít-
kově, a s tresty souhlasím.

Ale to už teď není podstat né. 
Podstatné není ani to, že já jsem 
se nedostala do Senátu. Podstat-
né je to, že ostravská ODS kvůli 
osobní zášti vůči mně a osobním 
ambicím udr žet na radnicích „har-
monická manželství“ (rozuměj 
koalice ČSSD a ODS) podpořila 
kan didáta ČSSD a fakticky dopus-
tila nástup oranžového Sená-
tu. Připravila o místo předsedy 
Senátu MUDr. Přemysla Sobotku 
a umožnila tím ČSSD blokovat 
reformní snahy pravicové vlády. 
Jako bývalá „odeesačka“ se za své 
kolegy stydím. Ostraváci, víte, 
koho budete volit za čtyři roky 
v komunálních volbách? Vpra-
vo nebo vlevo? Nevíte? Ale to je 
vlastně úplně jedno. Tak co, hlav-
ně, že je Liana z kola ven... Ale 
není. Na mariánskohorské radnici 
bude další čtyři roky, i kdyby se 
harmonici přetrhli. Nakonec se 
ale vrátím k mé oblíbené enkaus-
tice. Víte, co vznikne smícháním 
oranžové barvy s modrou? Špína.
PS: Všem svým voličům moc 
děkuji za váš hlas a podporu. Moc 
si toho vážím. I nadále budu říkat, 
co si myslím. Vaše Liana
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Vážení spoluobčané, 
upozorňujeme Vás na splatnost ročního nájemného za pronájem:

l pozemků pod garážemi (i plechovými), 
l  pozemků pronajatých za účelem zřízení zahrádky, dětského 

koutku, posezení aj.,
a dále také splatnost roční částky za věcné břemeno zapsané v katas-
tru nemovitostí pro vlastníky bytových jednotek v domech stojících 
na pozemcích svěřených městskému obvodu. 

Termín splatnosti je stanoven vždy k 30. listopadu daného roku. 
Platbu lze provést v úřední dny osobně na majetkovém oddělení 
ÚMOb Mariánské Hory a Hulváky u p. Jany Mochelové, Přemys-
lovců 65, 1. patro, dveře č. 109 nebo převodem na účet městské-
ho obvodu (číslo účtu a variabilní symbol je uveden ve smlouvě). 
Nezapomeňte, prosím, vždy přiřadit svůj variabilní symbol. Noví 
vlastníci bytových jednotek si mohou variabilní symbol zjistit 
u p. Mochelové na tel. č. 599 459 255 nebo e-mailem na mochelova
@marianskehory.cz. 

 Karel Synek, DiS., referent majetkového oddělení

Upozornění na splatnost ročního
nájemného za pronájem pozemků

Parkování ve městech bylo, je 
a bude vždy komplikované. Auto-
mobilů přibývá, parkovací místa 
nejsou nafukovací, navíc způsob 
parkování některých šoférů se mi 
zdá poněkud podivný. „Aby do 
toho kozla husa kopla“ bude asi 
ta nejněžnější nadávka, kterou 
počastujete to nelogické sesku-
pení aut na vyhrazeném místě. 
Kdyby byly ctěny a dodržovány 
střízlivě těsné rozestupy mezi 

vozy, mohlo by tam stát možná 
o třetinu více autíček, než mnohdy
stojí. Chce to jen a pouze potřeb-
nou dávku ohleduplnosti k těm, 
co přijedou jako druzí. Je složité 
se s touto myšlenkou ztotožnit? 
Když by se to podařilo, ubylo by 
infarktových situací a měli by-
chom k sobě blíže bez nalinkova-
ných bílých čar. To snad není tak 
složité.

 Jezerský

Psali jsme již v lednu 1998:

Plná parkoviště

V polovině října 2010 proběhly před radnicí městského obvo-
du Mariánské Hory a Hulváky farmářské trhy „na zkoušku“. Že 
to byla zkouška vydařená, svědčil neuvěřitelný zájem nejen obča-
nů MHaH. Jak za starých dobrých časů se do bývalé Lhotky (dnes 
MHaH) sjížděli obyvatelé Slezské Ostravy či Vítkovic. Nezbývá se 
jen těšit na pravidelné pokračování stánkařského prodeje s kvalitní-
mi domácími výrobky.

 Gabriela Zeisberger

Farmářské trhy se vydařily

V komunálních volbách do zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky ve dnech 
15.-16. října 2010 bylo možno volit kandidáty z 10ti politických stran či hnutí. V MHaH máme 10 274 
voličů, volební účast dosahovala 40,46 %. Do zastupitelstev mohou zasednout zástupci těch stran, které 
dosáhly min 5 % hlasů. V městském obvodě MHaH tohoto dosáhlo 5 stran. Nejvíce hlasů dostali Nezá-
vislí (30,25 % hlasů), na druhém místě Česká strana sociálně demokratická (21,13 % hlasů), na třetím 
místě Občanská demokratická strana (15,88 % hlasů), na čtvrtém místě TOP 09 (6,93 % hlasů) a jako 
páté postupující je Sdružení KDU-ČSL, NK (5,61 % hlasů). Co to znamená v rozložení mandátů?

Kdo byl volen na radnici
v Mariánských Horách?

Paní Bc. Pavla Uhrová se vzdala svého mandátu z důvodu neslučitelnosti funkcí. Na uprázdněný 
mandát nastoupila paní MUDr. Eva Klapetková.

Do vedení městského obvodu byla zvolena starostkou Ing. arch. Liana Janáčková, kterou podpořilo 
8 z 15 zastupitelů, prvním místostarostou RSDr. Jiří Boháč. Nově byla ustanovena funkce druhého mís-
tostarosty, jímž se stal Ing. Jiří Jezerský.

Do rady městského obvodu MHaH byli jmenováni Ing.arch. Liana Janáčková, Patrik Hujdus, Libor  
Šrámek, RSDr. Jiří Boháč a Ing. Jiří Jezerský.

 Gabriela Zeisberger

Městský obvod MHaH je rozdělen do 22 okrsků, pojďme se podívat, jak to dopadlo v jednotlivých 
lokalitách:

 okrsek Vol. účast NEZ ČSSD ODS KSČM  TOP 09 KDU-ČSL,
  v % v % v % v % v % v % NK v %
 261 40,00  27,35 21,33 13,49 17,95 10,60  2,59
 262 38,51  26,03 19,54 19,80 17,63  6,27  2,71
 263 41,20 30,94 26,00 16,27  7,92  7,00  3,31
 264 23,25 30,68 15,50 20,43  9,68  5,00  3,12
 265 35,77 20,79 35,46 18,60  3,93  9,17  5,18
 266 40,19 19,30 24,14 19,00  7,72   4,53 15,63
 267 31,98 13,77 21,69 41,77  9,37  2,95  2,90
 268 57,89 23,66 23,96 19,63  8,06 12,26  6,33
 269 40,51 35,19 20,90 11,37 14,84  5,79  3,20
 270 40,88 20,96 22,23 15,04 13,35  7,72  8,17
 271 47,75 29,59 26,47 12,76 12,12 12,37  0,51
 272 43,02 35,57 17,72 11,52 10,94  6,10  5,21
 273 40,62 31,83 27,04  6,47 18,17  3,84  6,18
 274 51,32 37,05 15,26 12,66 13,91  7,96  6,77
 275 23,23 28,75 21,46 17,08  8,94 11,58  4,61
 276 35,68 34,74 16,85 14,72 10,24  9,00  7,56
 277 46,18 42,08 16,23 13,70  4,29  6,37  9,83
 278 50,49 32,47 17,37 24,19  6,71  6,09  6,13
 279 49,13 26,12 24,53 15,68 19,29  5,32  1,56
 280 41,96 37,05 22,79 10,22  9,53  5,06  4,29
 281 44,92 30,76 19,17 13,40 15,04  3,96  7,14
 282 40,70 32,62 20,04 11,73 16,19  5,76  6,30

 Pořadové číslo Příjmení, jméno, tituly Navrhující strana Počet hlasů
 1 Janáčková Liana Ing.arch. Nezávislí 1413
 2 Becher Petr Nezávislí 1154
 3 Uhrová Pavla Bc. Nezávislí 1136
 4 Hujdus Patrik Nezávislí 1118
 5 Šrámek Libor Nezávislí 1076
 6 Sucharda Tomáš Bc. ČSSD 871
 7 Nohelová Zdeňka MUDr. ČSSD 830
 8 Ustrnul Jiří Bc. ČSSD 790
 9 Michniak Radomír Ing. ODS 715
 10 Krčová Soňa Ing. ODS 601
 11 Taube Kamil ODS 591
 12 Boháč Jiří RSDr. KSČM 548
 13 Kokeš Luděk KSČM 466
 14 Jezerský Jiří Ing. TOP 09 419
 15 Pagáčová Jana KDU-ČSL 280

Výzva k výměně řidičských průkazů
Odbor dopravně správních čin-

ností MMO, informuje občany 
města, držitele řidičských prů-
kazů vydaných v době od 1. led-
na 1994 do 31. prosince 2000, 
o povinnosti zajistit si jejich výmě-
nu do 31. 12. 2010. Od 1. ledna 
2011 pozbývají řidičské průkazy 
vydané v uvedeném období plat-
nost.

Neváhejte a dostavte se včas 

v úředních hodinách na odbor 
dopravně-správních činností ma-
gistrátu na ul. 30. dubna 35 
v Moravské Ostravě. K výměně 
budete potřebovat doklad totož-
nosti, řidičský průkaz a jednu 
fotografi i 3,5 x 4,5 cm. Výměna 
není zpoplatněna, lhůta pro vydání 
nového řidičského průkazu je 20 
dnů. Proto návštěvu neodkládejte! 

Úřední dny jsou pondělí a středa 
8-11.30, 12.30-17, úterý a čtvrtek 
7.30-11.30, 12.30-15.30, pátek 
8-11 pouze pro objednané. 

Bližší informace získáte na 
telefonním čísle 844 12 13 14 
nebo webových stránkách města 
Ostravy www.ostrava.cz. Objed-
nat se můžete telefonicky na výše 
uvedeném čísle nebo elektronicky 
na www.esmo.cz. 
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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 zasedání Zastupitelstva městského obvodu a schůzí Rady městského obvodu v II. čtvrtletí 2010
V III. čtvrtletí roku 2010 se uskutečnilo 

jedno řádné zasedání ZMOb, čtyři řádné 
a osm mimořádných schůzí RMOb.

Zastupitelstvo městského obvodu na 
svém zasedání:

Vzalo na vědomí:
- písemnou rezignaci Ing. Jezerského 

na předsedu kontrolního výboru
- rozbor hospodaření městského obvo-

du za I. pololetí 2010

Zvolilo:
- Mgr. Ludmilu Večerkovou předsedky-

ní kontrolního výboru

Projednalo zprávu o kontrole výkonu 
samostatné působnosti včetně přijatých 
opatření:

- na bytovém odboru, provedeném 
odborem komunálním a bytovým MMO

- na majetkovém oddělení odborem 
interního auditu a kontroly MMO a odbo-
rem majetkovým MMO

Rozhodlo:
- odepsat pohledávky za nájemné a ne-

doplatek služeb spojených s užíváním bytu 
u zemřelých nájemníků

- prodat bytovou jednotku vybudo-
vanou z půdních prostor v domě Oblá 8 
manželům Válkovým

- prodat bytové jednotky v domě 
Korunní 52 včetně pozemku stávajícím 
nájemníkům

- podat žádost o poskytnutí dotace ze 
státního rozpočtu na rok 2011 na podporu 
poskytování sociálních služeb prostřednic-
tvím SMO

Rada městského obvodu na svých 
schůzích:

Rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na 
akci:

- Renovace zdravotechniky domů Zele-
ná 72, 86 s fi rmou Metalfi x s.r.o.

- Renovace ležaté kanalizace a kanali-
zační přípojky pro dům Sušilova 1 s podni-
katelem Jiřím Dudou

- Oprava komunikace ul. Chemická s fi r-
mou ALPINE stavební společnost CZ, s.r.o.

- Renovace zdravotechniky domů Zele-
ná 88, 90, 92, 94 s podnikatelem Richar-
dem Janošem

- Renovace elektroinstalace v domech 
28. října 155, 157, 159, Výstavní 2, 2a 
s podnikatelem Janem Kovalčíkem

- Stavební úpravy domu Výstavní 4 
s fi rmou INTOZA s.r.o.

- Zpevněná plocha pro volnočasové 
aktivity dětí, Ostrava-Hulváky s fi rmou 
JIRTOMEX EKO s.r.o.

Rozhodla o uzavření Smlouvy o posky-
tování právní pomoci s advokátní kanceláří 
JUDr. Oldřicha Beneše

Rozhodla o uzavření Dodatku:
- č. 1 ke Smlouvě o zabezpečení pou-

kázek pro osoby v hmotné nouzi s fi rmou 
Accor Services CZ, s.r.o.

- č. 8 a č. 9 k Pojistné smlouvě s Gene-
rali pojišťovnou, a.s.

- č. 2 ke Smlouvě o dílo „Výměna oken 
domů na ulici Fr. Šrámka“ s fi rmou INTO-
ZA, s.r.o.

- č. 5 ke Smlouvě o dílo „Regenerace 
sídliště Fifejdy I., II. a V. etapa“ s fi rmou 
ARBOR MORAVIA, s.r.o. a podnikatelem 
Jaromírem Mičulkou - údržba vozovek

Rozhodla:
l o ukončení Smlouvy o nájmu nebyto-

vého prostoru v domě 28. října 204, uza-
vřené s p. Zdeňkem Burešem, a to dohodou 
k 30. 9. 2010
l o uzavření Smlouvy o nájmu nebyto-

vých prostor v domě Bedřišská 18, Ostrava-
Hulváky s obecně prospěšnou společností 
Bílý nosorožec, a to na dobu neurčitou 
s účinností od 1. 11. 2010

Rozhodla o poskytnutí fi nančního daru:
l Sdružení obrany spotřebitelů, o.s., ve 

výši 2000 Kč
l Nadačnímu fondu Ostravský dětský 

sbor ve výši 15 000 Kč
l Klubu rodičů a přátel ZUŠ E.Marhuly, 

o.s., ve výši 20 000 Kč
l Společnosti pro kulturu a umění 

v Ostravě, o.s., ve výši 5 000 Kč
l Nadaci Landek Ostrava ve výši 5 000 

Kč
l Babyboxu pro ohrožené děti - Statin, 

o.s., ve výši 5 000 Kč
l Městu Frýdlant ve výši 20 000 Kč
l ROSKA OSTRAVA, regionální orga-

nizace Unie Rosca v ČR ve výši 5 000 Kč
l Městskému fotbalovému klubu Ostra-

va, o.s., ve výši 5 000 Kč
l Společnosti BEZKYD DZR, o.p.s., ve 

výši 5 000 Kč
l Společnosti Svatováclavský hudební 

festival, o.s., ve výši 10 000 Kč

Schválila:
- výši mimořádných odměn ředitelům 

ZŠ a MŠ, příspěvkových organizací
- Požární řád bytových domů v obvodu, 

platný od 1. 9. 2010
- Plán zimní údržby pro roky 2010 - 

2011

Souhlasila:
- s uzavřením Smlouvy o nájmu neby-

tových prostor v objektu MŠ Gen. Janka 
1, p.o., uzavřené mezi MŠ a Ing. Milanem 
Štěpankevičem - IN SERVIS

- s udělením výjimky stanoveného počtu 
dětí na třídu v MŠ Gen. Janka 1 na školní 
rok 2010/2011

Zamítla:
l žádost ředitele ZŠ Matrosovova 14, 

p.o., o prominutí účetních odpisů za II. 
čtvrtletí 2010 v souvislosti se zrušením 
školy
l žádost p. Vladislavy Kollerové o pro-

placení nákladů na revizi elektroinstalace 
v pronajatém bytě
l žádost společnosti Dítě s diabetem, 

o.s., o poskytnutí fi nančního daru

Jmenovala s účinností od 1. 8. 2010:
· Ing. Lukáše Lesňáka vedoucím byto-

vého odboru
· Bc. Pavlu Uhrovou vedoucí odboru 

hospodářské správy a vnitřních věcí

Odvolala Mgr. Pavla Kroutila z funkce 
ředitele ZŠ Matrosovova 14, Ostrava-Hul-
váky, p.o., a to k 31. 7. 2010

Rozhodla o výši nájemného za proná-
jem hrobového místa a služeb s nájmem 
spojených, které bude s účinností od 1. 1. 
2011 na pohřebišti v Ostravě-Mariánských 
Horách činit:

Nájemné 30 Kč/1m2/1 rok
Služby s nájmem spojené 70 Kč/1m2/1 

rok
Celkem 100 Kč/1m2/1 rok

Ing. Miloš Pauček,
tajemník ÚMOb MHaH

Blahopřejeme
V říjnu své životní jubi-

leum oslavila paní Libuše 
Kalužová, která od pana 
místostarosty obdržela krás-
nou kytici a přání dalších 
dlouhých a krásných let. 
Zpravodaj MHaH ještě jed-
nou gratuluje a přeje mnoho 
zdraví. (GZ)

Exploze v Bedřišce;
kde byl lidumil Kumar...?

Dne 14. 10. 2010 po 21.00 otřá-
sl Bedřiškou výbuch (den před 
volbami). To jen jeden z jejich 
obyvatel vařil drogy a ty mu 
vybuchly pod rukama. Výbuch 
pohnul se stěnou fi nského domku, 
radnice bude muset zavolat sta-
tika a bude-li to moc špatné, tak 
zase jeden domek zbourá, neboť je 
zcela neekonomické investovat do 
rekonstrukcí objektů, jejichž život-
nost již dávno skončila. Popálený 
„vařič“ byl zavezen do špitálu, má 
prý popáleno 23 % těla a žije.

A kde je vina? Samozřejmě 
ve většinové společnosti, jelikož 
v rámci separace ještě nenaučila 
romskou omladinu, jak správně 
a hlavně bezpečně vařit pervitin, 
aby nevybuchl a nikoho nezranil. 
To jsou pořád jen samé řeči: Pení-

ze, peníze, plaťte nájem, choďte do 
práce a posílejte děti do školy, ale 
aby se gadžové postarali o základ-
ní výcvik budoucích narkomanů 
a distributorů drog, to nikoho ani 
nenapadne...

Přijeli hasiči, kriminálka, dosta-
vila se i starostka a zase slyšela 
řeči typu: neházejte nás do jedno-
ho pytle. V pondělí 11. 10. 2010 se 
konalo v obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky jednání zastupitelstva, 
kde na pozvání ODS plamenně 
řečnila šéfka občanského sdružení 
Bedřiška, jak vše má pod kontro-
lou a jak jí radnice hází klacky pod 
nohy, neuklízí jejich nepořádek 
a kdy tam přidá další kontejnery.

Jen tak mimochodem: počet při-
stavených úklidových kontejnerů 
na jednu rodinu žijící na Bedřišce 

mnohonásobně přesahuje průměr 
přistavených kontejnerů na rodinu 
v České republice. Navíc kontej-
nery musí někdo zaplatit, někdo 
musí zaplatit i jejich uložení na 
skládku. Doposud nikdy to nepla-
tili ti, co nepořádek na Bedřišce 
vyprodukovali. Předpokládám, že 
nebudeme mluvit o tom, že nepo-
řádek dělají Marťané.

Nájemníci osady Bedřiška 
dluží 205 054 Kč v nájemném 
za rok 2009. Vyčíslení je bez 
poplatků z prodlení, které položku 
znásobí. V tomto roce je to částka 
obdobná a nyní už větší. Pro rad-
nici se takoví nájemníci (seznam 
dlužníků nelze zveřejnit) stávají 
neplatiči. Shodou okolností i mno-
zí z podepsaných za „místní samo-
správu“ jsou neplatiči nájemného, 
čímž zpochybňují svůj mandát 
zastupovat „slušné“ občany.

Zde vidíme „výchovnou“ roli 
občanského sdružení Bedřiška, 
aby se mezi námi nepohybova-
li lumpi, darebáci a „vařiči“, od 
kterých se distancujeme a které 
oprávněně sdružení kritizuje. Ať 
„slušní“ lidé na Bedřišce se jme-
novitě distancují od svých nesluš-
ných spolubydlících, jinak se 
budeme pohybovat v kruhu, což 
si nepřejeme. Sdružení Bedřiška 
však ještě žádného „neslušného“ 
nenahlásilo a to funguje už více 
než půl roku.

Úryvek z blogu Břetislava Olše-
ra. Více viz: http://olser.cz/Ilustrační foto - osada Bedřiška
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VÝZVA 
Obracím se na majitele některého restauračního 
podniku, příp. baru, do kterého bych mohl zdar-

ma vrátit nepoškozené a čisté vratné skleněné láhve od nápojů 
Toma natura 0,3 l, Toma 250 ml, Pepsi Cola 250 ml, 7 up 250 ml, 
Canada dry a Vinea 250 ml; Coca Cola 0,2 l, Nestea-čaj 200 ml 
a Aquilla aquialinea 0,33 l, které návštěvníci těchto podniků z nich 
vynesli a odhodili je na různá místa v našem městském obvodu. 
Protože tyto láhve (na rozdíl od pivních) nejdou vrátit v běžných 
obchodech nebo hypermarketech, je myslím škoda je vyhodit do 
kontejnerů pro odpadové sklo, když se dají znovu použít. Jedná se 
asi o 30 těchto lahví. Z. Švelb; tel. 596 632 421 (po 18. hod.) nebo 
e-mail: Svelb.Z@seznam.cz

NAPSALI JSTE NÁM:

V měsíci říjnu společnost 
OZO Ostrava distribuovala do 
všech domácností knížečku 
„Víme, co s odpady“. Praktická 
příručka informuje občany, jak 
správně zacházet s odpady a kam 
jednotlivé typy odpadu vyhodit, 
přináší návod, jak správně tří-
dit, a poradí, na koho se obrátit 
s dotazy. 

Zájemci, ke kterým se brožu-
ra nedostala, ji mohou získat na 
recepci sídla společnosti OZO 
Ostrava v Ostravě-Kunčicích, 
v provozovně OZO v Přívoze 
nebo v omezeném množství na 
naší radnici, kancelář podatelny 
(přízemí budovy A), Přemyslov-
ců 63 v Ostravě-Mariánských 
Horách. (red)

Příručka OZO Ostrava radí občanům, jak na odpady

Městský obvod Mariánské Hory a Hulváky poskytuje pečovatelskou 
službu v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
občanům města Ostravy, kteří jsou hlášeni k trvalému pobytu na území 
MOb Mariánské Hory a Hulváky nebo kteří užívají byt nebo dům na 
území MOb Mariánské Hory a Hulváky.

Pečovatelská služba je terénní službou a je poskytována lidem, 
kteří vlivem věku, nebo neuspokojivého zdravotního stavu nejsou 
schopni sami a bez pomoci jiné osoby zvládnout běžné úkony péče 
o sebe a svou domácnost, a dále rodinám s dětmi.

Pečovatelská služba není poskytována lidem, kteří vyžadují celo-
denní péči.

Cílem sociální služby je v maximálním možném rozsahu pomáhat 
lidem žít co nejdéle běžným a důstojným životem, udržovat kontakty 
s okolím a rodinou, účastnit se na aktivitách volného času, starat se sám 
o sebe a svou domácnost stejně, jako o všechny další věci, které jsou 
vnímány jako běžné a samozřejmé. 

Pečovatelská služba je poskytována terénní formou v domech 
s pečovatelskou službou a v domácnostech uživatelů na celém území 
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Služba je poskytována 
prostřednictvím pracovníků pečovatelské služby. 

Základní činnosti pečovatelské služby 
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
b)  pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní 

hygienu
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
d) pomoc při zajištění chodu domácnosti
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
Poskytování pečovatelské služby je založeno na smluvním princi-

pu. O poskytování pečovatelské služby (druhu a rozsahu úkonů) uza-
vírá městský obvod Mariánské Hory a Hulváky písemnou smlouvu 
s každým občanem, který poskytnutí pečovatelské služby požaduje 
a který splňuje podmínky pro její poskytování.

Pečovatelská služba je službou za úhradu. Pravidla pro poskyto-
vání pečovatelské služby a výši úhrad za jednotlivé úkony schválila 
Rada městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky a jsou zveřejněny 
na internetových stránkách městského obvodu www.marianskehory.
cz nebo v tištěné podobě u sociálních pracovnic pečovatelské služby 
a vedoucí oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením.

Pečovatelskou službu poskytují pracovnice v sociálních službách 
(pečovatelky) v domácnostech uživatelů v pracovní dny od 7.00 
hodin do 17.30 hodin; na základě individuální dohody s uživatelem 
lze pečovatelskou službu poskytovat i ve dnech pracovního volna.

Kontakty:
Ing. Marcela Kočová – vedoucí oddělení péče o seniory a osoby 

se zdravotním postižením: e-mail: kocova@marianskehory.cz, tel. 
599 459 240 Úřad městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, Pře-
myslovců 65.

Dagmar Tokařová – sociální pracovnice pečovatelské služby: 
e-mail: dpsn@volny.cz, tel. 599 459 122, okrsek v Domě s pečovatel-
skou službou na ul. Novoveská 14, Ostrava - Mariánské Hory.

Taťjana Ryboňová – sociální pracovnice pečovatelské služby: 
e-mail: dpss@volny.cz, tel. 599 459 131, okrsek v Domě s pečovatel-
skou službou na ul. Šimáčkova 27, Ostrava - Mariánské Hory

Pečovatelská služba

V pátek 24. 9. a v sobotu 25. 
9. 2010 se uskutečnilo výjezdní 
zasedání zaměstnanců Obchodní 
akademie a Vyšší odborné ško-
ly sociální z Ostravy – Marián-
ských Hor na Sepetnou. Cílem 
bylo oslavit 105. výročí založení 
školy a odpočinkovým progra-
mem načerpat nové síly. 

Program byl zahájen proje-
vem ředitelky školy Ing. Evy 
Kazdové, v němž se soustředila 
na posledních pět let a humorně 
si vzala na pomoc numerologii. 
Výklad čísel potvrdil, že pracu-
jeme v neklidné době, ale máme 
k dispozici tvůrčí potenciál, kte-
rým lze dosáhnout úspěchu.

K největším výzvám posled-
ních 5 let patřilo vypracování 

nového školního vzděláva-
cího programu a příprava ke 
státním maturitám. Máme ve 
škole e-learningovou výuku, 
řadu nově vybavených učeben, 
barevnou kopírku, vzniklo cen-
trum environmentální výuky a 
botanická zahrada, realizovali 
jsme projekt Comenius, který 
se týkal zajímavého vyučova-
cího předmětu fi ktivní fi rmy. 
Žáci naší školy se připravují na 
cizojazyčné certifi káty. Přihlásili 
jsme se do EYP (Evropský parla-
ment mládeže) a rovnou vyhrá-
li. Dokázali pobavit nejen sebe, 
ale i své spolužáky a rodiče na 
vánočních akademiích, pro žáky 
ZŠ připravují kvízová dopo-
ledne, posbírali vavříny v řadě 
regionálních soutěží – v právu, 

v typingu (psaní na klávesnici), 
marketingu. Škola uspořádala 
2 ročníky veletrhu fi ktivních 
fi rem s mezinárodní účastí. Doká-
zali jsme zorganizovat konferen-
ci na citlivé téma o paliativní péči 
(péče o umírající). Žáci mají svůj 
školní časopis, který svou kva-
litou získal ocenění v soutěžích 
studentských časopisů.

Naše škola má nový kabát, 
novou posluchárnu pro 80 žáků, 
má vedení, které si klade ambi-
ciózní cíle, je plná aktivních stu-
dentů a vyučujících.

K 105. výročí založení ško-
ly přejeme vše nejlepší a hodně 
chuti do další práce.

Zdenka Zamazalová,
Obchodní akademie

Obchodní akademie – škola
s velkou tradicí

Není masáž jako masáž
V Mariánských Horách, na 

Fifejdách byla v červnu 2010 ote-
vřena Masérna Na Dlani Marián-
ky. Od jiných se odlišuje zejména 
přístupem k práci samotné - velí jí 
pan Žinčík, který se netají úctou 
k oboru jak masérskému, tak léči-
telskému. Mariánské Hory si nevy-
bral náhodně - jednak na Fifejdách 
bydlí, jednak jak sám řekl, se mu 

líbí aktivity zdejší radnice - např. 
projekt Čertoviny, na kterém by 
se v budoucnu také rád podílel. 
V jeho masérně si můžete užít jak 
klasickou masáž, tak zážitkovou. 
O jaký zážitek jde, mi napsala paní 
Mrkosová, občanka Mariánských 
Hor: „Mám dvě hodinky po náv-
štěvě masérny a s úctou smekám. 
Jsem jak po 12hodinovém spánku. 

Mám skvělý prožitek, 90 minut 
jsem ležela pod rukama umělce. 
Byla jsem několikrát u masérů, ale 
toto je zatím TOP OF a tak trošku 
jiná dimenze. S profi  přístupem 
Vás probere od hlavy až k patě, při 
svíčkách a hudbě jsem se několi-
krát ztratila a lítala nad pralesy. 
Maximálně oceňuji teplo, které při 
masážích postrádám. Celé tělo mi 
pan Žinčík pokrýval horkými ruč-
níky a z deky odrýval jen místo, 
které masíruje, reikuje a zahřívá. 
Tento zážitek stojí opravdu zato!“ 
Krom masáží se pan Žinčík věnu-
je svému projektu „Pondělky bez 
handicapu“. Tyto pondělky patří 
handicapovaným dětem, kterým 
svými masážemi pomáhá k uvol-
nění. Svou energii, své „teplo“ jim 
věnuje bezplatně. Rád totiž rozdá-
vá, miluje svou práci, která se stala 
jeho posláním a je vděčný za kaž-
dou podporu. Je to člověk, který 
se seznamuje s lávovými kameny 
jako s lidmi, navazuje s nimi vztah 
dříve než zvolá „hurá, do práce“. 
Je to nadšenec, který si své místo 
pro podnikání našel v Mariánkách 
a my mu za to děkujeme.

 Gabriela Zeisberger
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Skončila doba prázdnin a dovolených a dětem začal nový školní 
rok. V době, kdy tento článek připravuji sluníčko pěkně hřeje, ale 
brzy přijde období chladu a plískanic. Pro nás pro všechny začne 
topná sezóna. Období, které je každým rokem doprovázeno zvýše-
ným požárním nebezpečím. 

Ztráty způsobené každoročně požáry jsou nezanedbatelné. Na 
výši škody se docela významně podílejí požáry v domácnostech 
a v bytových domech. Z požárů v bytových domech jich 65 % 
vzniká přímo v bytech, 15 % ve sklepích a dalších 20 % v ostat-
ních prostorách, jako jsou chodby, garáže, sklady apod. U každého 
pátého bytového požáru jsou evidovány následky na zdraví nebo 
úmrtí osob.

Za současných poznatků jednoznačně vyplývá, že celkové 
množství vzniklých požárů je do značné míry ovlivněno působením 
lidského faktoru a úzce souvisí s obecně nízkou mírou právního 
vědomí. Aby se každý doma cítil bezpečně, neměl by zapomínat 
na celou řadu povinností, které vyplývají z právních předpisů pro 
oblast požární ochrany. Svým chováním může třeba i nechtěně 
způsobit požár a ohrozit tak životy a zdraví nejen své a svých nej-
bližších, ale i sousedů. V zákonu o požární ochraně je jednoznačně 
uvedeno, že každý je povinen počínat si tak, aby nezavdal pří-
činu ke vzniku požáru a neohrozil život a zdraví osob, zvířat 
a majetku.

Na co je tedy v bytových domech nutno zejména dát pozor?

Únikové cesty
Tyto společné prostory (chodby a schodiště) jsou často zastavě-

ny vybavením, které je z domácnosti vyřazeno. Tím je zmenšena 
šířka vlastní únikové cesty a je na ní umístěn i zdroj hoření, jako 
např. botníky, skříně, dřevěný nábytek, zařizovací předměty apod. 
Takovéto předměty mohou být v zakouřeném prostředí i příči-
nou vážného zranění. Motocykly do 50 cm3, kola, kočárky apod. 
nesmějí být na chodbách, nebo dokonce v hydrantových komorách, 
ale v místech k tomu určených. Velmi často je také zjišťováno, že 
jsou v otevřeném stavu ponechávány prosklené dveře spojovacích 
chodeb, které slouží k zamezení šíření ohně i kouře. 

Sklepy a sklepní kóje
Sklepní prostory se stávají nejen odkladištěm nepotřebných 

předmětů všeho druhu, ale např. i rezervních pohonných hmot, 
zbytků barev, ředidel a jiných hořlavých kapalin, které představu-
jí značné riziko pro vznik požáru. Hořlavé kapaliny nelze ukládat 
ve společných a sklepních prostorách bytových domů s výjimkou 
hořlavých kapalin, určených k vytápění těchto objektů v maximál-
ním množství 40 litrů v přenosných nerozbitných obalech pro jeden 
tepelný spotřebič.

Spotřebiče v domácnosti
Používat by měl každý pouze tepelné, elektrické, plynové a jiné 

spotřebiče schválené k uvedení na trh v České republice. Tako-
vý spotřebič je vybaven průvodní dokumentací v českém jazyce 
– návodem na použití, obsluhu, kontroly a údržbu. Závady se nikdy 
nesnažíme odstraňovat podomácku, ale svěříme je odborníkům. 

Komíny a kouřovody
Bývají velmi častou příčinou požáru, ale i úmrtí osob v důsledku 

otravy unikajícími spalinami. Musí být proto udržovány v takovém 
stavu, aby byla zajištěna požární bezpečnost při provozu připoje-
ných tepelných spotřebičů. Čištění a kontrola komínů se zabezpe-
čuje ve lhůtách a způsobem stanoveným v nařízení vlády č. 91/2010 
Sb., které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011. V letošním roce 
je ještě platná vyhláška č. 111/1981 Sb. Za bezpečný provoz spo-
třebiče paliv odpovídá jeho uživatel. Je povinen ohlásit připojení 
spotřebiče správci, při jeho odstranění je povinen těsně uzavřít 
komínovou zděř.

Nebezpečí vzniku požáru plyne i z běžných činností v bytě, jaký-
mi jsou vaření, kouření, hra dětí nebo kutilství. Nikdo nesmí prová-
dět práce, které mohou vést ke vzniku požáru, pokud nemá odbor-
nou způsobilost požadovanou pro výkon takových prací (např. pro 
sváření, opravy elektrických a plynových spotřebičů apod.). 

I v letošním roce, v měsících říjnu a listopadu provedou dle plánu 
PPK 2010 kontrolní skupiny preventivní požární kontroly objektů 
v majetku Statutárního města Ostravy, městského obvodu MHaH. 
Proto si prosím v nastávajících dnech najděte čas na přípravu na 
preventivní požární kontrolu. A až se u vchodu do vaší provozovny 
nebo objektu objeví příslušníci našeho Sboru dobrovolných hasičů 
a prokáží se průkazkami, vystavenými Mariánskohorskou radnicí 
uvědomte si, že přišli provést kontrolu právě ve vašem zájmu.

 Ing. František Chvíla, 
 preventista PO ÚMOb MHaH

ABY U NÁS NEHOŘELO (28)V Aténách vše na Romafashion zařídil 
fešácký romský král…

V Ostravě byl před dvě-
ma roky slavnostně vyhlá-
šen pomocný gadžov-
sko-romský program pod 
názvem „Ruku v ruce”. 
Jeho šlechetným cílem, 
fi nancovaným z peněz 
Česka i EU, bylo zaměst-
návat Romy, učit je pra-
covním návykům a pomá-
hat se vzděláváním romské 
komunitě, která žije v ost-
ravských deseti ghettech 
v počtu zhruba deseti tisíc 
obyvatel.

Zamyslel jsem se nad 
účinností podobných akcí, 
jež sice mají bohulibý 
záměr, který však zatím 
vždy po několika měsících 
aplikací vzal za své. A to se 
v nich srdnatě angažuje už řadu let indický človíček 
jménem Kumar Vishwanathan, jenž si vybral za své 
svaté poslání zachraňovat cikánské soukmenovce 
v nouzi.

Jiří Jezerský, radní z Čertovy Lhotky, alias ostrav-
ského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, 
má dnes možná jako jediný český politik od soudu 
certifi kát, že není rasista. Přesto o něm v Otázkách 
Václava Moravce, co nikoho ze svých hostů nene-
chá domluvit a věčně všem skáče do řeči, hovořil 
Jiří Paroubek z permanentně porážené ČSSD, že je 
tou „hnědnoucí“ českou pravicí. Kandiduje totiž za 
TOP 09.

Jezerský nebyl zahrnut do akce „Ruku v ruce”, 
přesto svůj vztah k Romům prokazuje mnohem víc 
než zmiňovaný Kumar Kumarovič, činil tak rov-
něž módní přehlídkou v červnu v mariánskohorské 
knihovně Na Daliborce, kde byly předváděny mode-
ly, ušité romskými ženami v kurzu šití. Tento kurz 
byl pořádán společností METER Silesia za přispě-
ní mariánskohorskohulvácké radnice - sociálního 
odboru a radního Jiřího Jezerského - v rámci pro-
jektu evropského vzdělávacího programu Leonardo 
da Vinci. Romské ženy zhotovily několik součástí 
cikánského kroje: halenky, sukně, šátky, kalhoty, 
ozdobné prvky. To vše také proto, že v Athénách se 
v minulých dnech pořádala módní přehlídka - pěti 
států Evropy, jež mají na svém území romskou popu-
laci, a které byly napojeny do evropského projektu 
Romafashion.

„Vezli jsme s paní starostkou Janáčkovou do 
Athén loďák plný romských krojů, které jsme na jaře 
šili v Mariánských Horách. V úterý 21. září 2010 se 
tam měla konat show, během níž se měla uskuteč-
nit přehlídka. Závěrečná akce se konala na jednom 
z předměstí města pod Akropolí, jehož velká část 
obyvatel je ze zmíněného etnika…“ říká Jiří Jezerský 
plný zážitků z propagace romské kultury v cizině.

Akce však málem nepropukla, protože v kultur-

ním domě se objevil tamní romský „král” a poslal 
svého vyjednávače za místní starostkou, aby dohodl 
výši „výpalného“, jinak své modelky odvede. Ale co 
čert nechtěl. Předešlý den v oné čtvrti jeden z cigá-
nů (Řekové zásadně používají výraz cigáni, nikoliv 
Romové) okradl a do krve zbil nějakého imigranta ze 
skupiny právě se z Ruska navracejících se … Policie 
ho našla a v ono „přehlídkové” úterý zatkla. Místní 
cigáni, bylo jich na 400, se srotili kolem strážnice, 
kameny rozbili okna budovy, podpálili několik aut 
a dožadovali se propuštění svého soukmenovce…

„Tato informace se dostala ke královi právě ve 
chvíli, kdy měla naše show, těsně před začátkem, 
neslavně skončit, protože řecká starostka odmítala 
zaplatit výpalné. Král odešel na demonstraci o pár 
ulic dále se slovy, já se vrátím. My jsme rychle udě-
lali módní přehlídku a pak nás vyvedli zadními dveř-
mi a nasadili do auta, které nás odvezlo do hotelu. 
Ještě, že jsem stačil rozdat cigánským modelkám 
ostravské přívěskové koníky a propisovačky s logem 
Ostrava !!!…“ vzpamatovává se Jiří Jezerský. 

Nakonec byli i se starostkou Lianou Janáčkovou 
spokojeni, jelikož jejich krojům se hodně tleskalo. 
Jak dopadl střet cigánů s policii to nevědí, protože 
hned další den byla stávka autodopravců v centru 
Atén a byli rádi, že se dostali na letiště; metro nemě-
lo nejezdit.

Včera jsme si opět zavzpomínali, že proromské 
aktivity mohly být v Mariánských Horách mnohem 
větší. Ne však zásluhou indického migranta Kumara, 
živícího se v Česku péči o Romy. Před lety (bylo to 
v roce 1997 - když bylo po povodních) se na radnici 
v Mar. Horách zjevila JUDr. Jana Chalupová z Kan-
celáře prezidenta Havla, dostala kytici růží a kera-
mického čertíka z Čertovy Lhotky, jak se kdysi zmí-
něný ostravský obvod jmenoval. Bylo jí nabídnuto 
radnicí, aby stát něco udělal s budovou v sousedství 
romského bydlení na Železné, která by se hodila pro 
vzdělávací kurs „Správná dívka”, kde by mohli učit 
romští pedagogové romská děvčata, která „dostudo-
vala” základní školu, aby neskončila na E 55 nebo 
těhotná.

„Naučila by se ve státem dotovaných kursech 
zdravě vařit, šít, nekupovat zbytečnosti, vyplňovat 
papíry pro poštu a banku, nenechat se uhranout pod-
vodníky. Proč se mají stát mašinou k rodění dětí, kte-
ré pak šoupnou do kojeňáku, jen aby měly stálý pří-
jem pro své tzv. druhy…?” říká Ing. Jiří Jezerský.

To se paní Janě moc líbilo a slíbila, že se tímto 
nápadem na Hradě budou zabývat. Druhý den odjela 
a za měsíc prázdná budova školy byla do cihly svými 
sousedy rozkradena. Než však odjela, dokonce sou-
hlasila s tím, že nájem se platit má a že existuje mož-
nost, jak ho přímo inkasovat exekučně z dávek. Není 
budova školy, na Hradě není paní Chalupová ….
a ve vzduchu visí otázka: co se změnilo? Nebo jinak. 
Chce někdo z těch, kterým se pořád a stále nabízí 
pomocná ruka, aby se něco změnilo?

 Z blogu B. Olšera ze dne 30. 9. 2010
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D o m á c í 
násilí je násilí, 
v rámci kte-
rého dochází 
k dlouhodo-
bému, opa-
k o v a n é m u 
a stupňujícímu 
se týrání, bez 
p ř í t o m n o s -
ti svědků ze 
strany blízké, 
často milova-
né osoby. Má 
různé podoby 
a formy, v důsledku kterých dochá-
zí k ohrožení zdraví či života. Jedná 
se o specifi cké chování, kdy blízká 
osoba vyžaduje naprostou moc 
a kontrolu nad tím, co dělá ten dru-
hý. Osobou ohroženou, či osobou 
násilnou může být muž, žena, dítě, 
senior. Domácí násilí nesouvisí 
s věkem, vzděláním, sociálním 
postavením, přítomností nezleti-
lých dětí v rodině, nezaměstnanos-
tí. Domácí násilí není soukromou 
záležitostí, samo o sobě neskončí, 
naopak má nebezpečnou tenden-
ci se zhoršovat. Osoby ohrožené 
potřebují včasnou pomoc a ochra-
nu.

V letošním roce zavedli ostravští 
specialisté novou službu – pora-
denskou pomoc zúčastněným 
osobám domácích incidentů. Oso-
by, které hledají pomoc policejních 
specialistů, se nyní mohou obrátit na 
Obvodní oddělení policie Ostra-
va-střed (ulice Masná 3) a Obvod-
ní oddělení policie Ostrava-Poru-
ba 1 (Dělnická 392). Zúčastněné 
osoby v případech domácího násilí 
tak mohou vyhledat radu i pomoc 
přímo policisty, specializující se 
na toto nebezpečné násilí páchané 
tzv. za zavřenými dveřmi. A faktu, 
že existence týmu policistů-speci-
alistů je odůvodněná, nasvědčují 
i případy, které naši policisté řeši-
li od počátku roku. Do 13. 9. 2010 
vykázali ostravští policisté z obyd-
lí již 32 osob (vloni za celý rok to 
bylo 28 vykázaných na Ostravsku). 

V září 2010 odstartovala me-
diální kampaň s vševystihujícím 
názvem „Místo činu? Domov!“ 
Cílem kampaně i medializace pro-
blému je rovněž vyvolat intoleranci 
veřejnosti k předmětnému problému 
a její motivace k pomoci při odha-

lování domácího násilí i eliminace 
nejzávažnějších následků domácí-
ho násilí na životech a zdraví obě-
ti. Pomůžeme-li kampaní zjistit 
(a následně řešit) jediný případ 
týrání dítěte, seniora, ženy, pak si 
můžeme říci, že jsme byli úspěš-
ní! 

Ostravští policisté letos zavedli 
do praxe také další novinku, a to 
využití hraček při práci s dětský-
mi svědky, zúčastěnými při inci-
dentech domácího násilí. Ve velké 
části domácností, v nichž dochází 
k násilí mezi partnery, vyrůstají 
děti. A právě ony se mnohdy stávají 
přímými svědky tohoto nebezpeč-
ného jednání. Policisté-specialisté 
musí s dítětem v krizové situaci 
navázat nejenom prvotní kontakt, 
ale musí být provedeny i nezbyt-
né úkony v rámci trestního řízení. 
Práci s dětskými svědky je věno-
vána značná pozornost, aby nedo-
šlo pokud možno k další traumati-
zaci dítěte. Prvotnímu prolomení 
komunikačních bariér napomůže 
proto hračka, kterou si dítě může 
odnést. Pro nejmenší byla zvolena 
plyšový hračka, leopard v pyžam-
ku (analogicky vzhledem k četným 
incidentům, kdy matka utíká v noci 
s dětmi nezřídkakdy oděnými prá-
vě v pyžamu). Díky problemati-
ce domácího násilí dostal jméno 
Daník. 

Věříme, že i tento způsob napo-
může v nezbytné práci s dětmi 
(stejně jako například speciální 
výslechové komplexy či provede-
ní úkonů kriminalisty-specialisty 
apod.). 

Plk. Mgr. Tomáš Landsfeld,
ředitel Městského ředitelství 
policie Ostrava
Por. Bc. Gabriela Holčáková,
komisař
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Jako každý rok se blíží topná sezóna a s ní i nebez-
pečí vzniku požárů sazí a dehtových usazenin ve špatně 
udržovaných komínech. Že se nejedná o planou hroz-
bu, potvrzuje i statistika Hasičského záchranného sbo-
ru Moravskoslezského kraje, kdy od komínů a topidel 
vzniklo od začátku roku 2010 v Moravskoslezském kraji 
již 48 požárů.

Hlavní příčinou vzniku požáru bývá zanedbaná údrž-
ba komínového tělesa, protože i malé nečistoty v komíně 
mohou snadno způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlou-
hodobé žhnutí a následný otevřený požár, nebo otravu 
obyvatel domu jedovatým oxidem uhelnatým. Nezapo-
mínejte proto na pravidelné čistění komínů a vybírání 
sazí, stejně jako na kontrolu technického stavu komí-
nu odborníky - kominíky!  

A co taková pravidelná údržba komínů, kouřovodů 
a spotřebičů paliv obnáší?  Dle nového Nařízení vlády 
č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provo-
zu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabude 
účinnosti 1. ledna roku 2011 je povinností majitele nemo-
vitosti zajistit vyčištění spalinové cesty, a to:

– u spotřebičů na pevná paliva do 50 kW
l při celoročním provozu 3x ročně
l  při sezónním provozu 2x ročně  

(nejlépe před a po skončení topné sezóny)
– u spotřebičů na plynná paliva  1x ročně

Dále je povinností majitele nemovitosti zajistit kon-
trolu spalinové cesty u spotřebičů na pevná paliva a na 
plynná paliva jedenkrát ročně. Čištění komínů u spotře-
bičů do zmíněných 50 kW včetně lze provádět svépo-
moci, přesto je lepší spolehnout se na kominíky. Ti by 
měli provést revizi komínu i v případě, že se chystáte 
připojit nový spotřebič, nebo hodláte změnit druh paliva. 
O provedeném čištění vydá kominík doklad, nebo revizní 
zprávu, která je důležitá nejen pro uplatnění případných 
nároků vůči pojišťovně.

A co když dojde k požáru v komíně? Snažte se jednat 
v klidu a s rozvahou. Co nejdříve jej oznamte na tísňovou 
linku 150 nebo 112. Požár sazí v komíně nikdy nehaste 
vodou, komín by popraskal, nebo by dokonce mohlo dojít 
k výbuchu. Do příjezdu hasičů se můžete pokusit zkrotit 
plameny pomocí vhazování suchého písku vymetacími 
dvířky nebo ze střechy do komína, nikdy však nejednejte 
riskantně. 

Nejdůležitější je život a zdraví, teprve potom maje-
tek!!!

 Prevence HZS MSK

Údržba komínů

Místo činu? Domov!!!

Dnešní doba technického roz-
voje a moderních sociálních sítí 
staví člověka do pozice pasiv-
ního konzumenta nových infor-
mací. Lidé tráví mnoho času 
u počítače a televize místo toho, 
aby spolu komunikovali. Vidíme 
častý obraz rodiny, kde každý 
člen sedí ve svém pokoji před 
obrazovkou a ke štěstí mu stačí 
dálkový ovladač nebo počítačo-
vá myš. Pro komunikaci s blíz-
kými není prostor, není ani čas 
pro lásku, vzájemné sdílení, pro-
žívání společných chvil…Všich-
ni toužíme po pocitu bezpečí, 
sounáležitosti, uznání - po hod-
notách, které člověka dělají člo-
věkem, a přesto se nám mnohdy 
nedostávají....

Pro naše zařízení, Krizové 
centrum pro děti a rodinu, kte-
ré je jedním ze zařízení Centra 
sociálních služeb, příspěvková 
organizace, není většího úkolu, 

než pomáhat lidem upevňovat 
lidství.

Rodičům pomáháme nalézat 
společnou řeč nejen s dětmi, ale 
i mezi sebou, poskytujeme oporu 
a odborné sociální i právní pora-
denství v konfl iktních životních 
situacích. Právě kvalita partner-
ského vztahu má zásadní vliv 
na osobnostní, citový i sociál-
ní vývoj dítěte. Rodiče mohou 
využít služeb našeho zařízení 
během individuálních konzulta-
cí na základě objednání, anebo 
účastí na Rodičovské skupině.

Rodičovská skupina je 
určena rodičům, kteří řeší růz-
né problémy se svými dětmi. 
Účast ve skupině je anonymní, 
bezplatná, skupina je otevřená 
(to znamená, že můžete přijít jen 
jednou nebo chodit neomezeně), 
není psychoterapeutická. Slouží 
ke vzájemné podpoře a povzbu-
zení, ke sdílení starostí i radostí, 
k vzájemné výměně zkušenos-

tí, k získání nových informací. 
Do skupiny – dle zájmu rodičů, 
zveme i odborníky z různých 
oblastí. Stěžejními tématy jsou 
poruchy chování, hyperaktivi-
ta, kapesné, atd. (více na www.
css-ostrava.cz).

Služba v Krizovém centru 
pro děti a rodinu je ambulantní 
a je zajišťována týmem odbor-
níků (sociální pracovník, sociál-
ní pedagog, psycholog, práv-
ník). V případě zájmu se na nás 
můžete obrátit telefonicky na 
čísle 596 123 555, 739 424 175, 
e-mailem kc@css-ostrava.cz 
nebo osobně na adrese Veleslaví-
nova 17, Ostrava.

Konzultační hodiny v Krizo-
vém centru: Po, St: 8.00 – 17.00; 
Út, Čt: 8.00 – 15.30 a Pá: 8.00 
– 14.00 hod. V případě potřeby 
je možné domluvit si konzultaci 
i v jiném čase.

 Mgr. Pavla Prajerová

Představujeme:
Krizové centrum pro děti a rodinu

Omezení při pálení listí a trávy na zahradách
S nástupem podzimu vrcholí práce na zahrádkách, 

které jsou připravovány na zimu. A s tím je spojeno 
i pálení spadaného listí, trávy či jiných rostlinných 
zbytků. Stejně jako hasiči varují před možným 
vznikem požárů při těchto činnostech, Městská poli-
cie Ostrava upozorňuje občany, že pálením rostlin-
ného odpadu se mohou dopustit přestupku. Nehledě 
na skutečnost, že pálením trávy nebo listí vzniká 
velice nepříjemný dým, který obtěžuje ostatní. Hustý 
štiplavý dým mnohdy zahalí celé ulice a má-li někdo 
ze sousedů právě otevřená okna nebo suší-li venku 
čerstvě vyprané prádlo, zcela jistě ho tento způsob 
likvidace rostlinného odpadu příliš nenadchne. 

Přitom biologicky rozložitelný odpad ze zahrad 
měl být přednostně kompostován v místě vzniku, jak 
to ukládá zákon o odpadech. V otevřených ohništích 
je možné spalovat jen dřevo, dřevěné uhlí, suché 
rostlinné materiály a plynná paliva určená výrob-
cem, přičemž nesmí být kontaminovány chemickými 
látkami (zákon č. 86/2002 Sb., O ochraně ovzduší). 
Má-li občan větší množství spadaného listí nebo 
suché trávy, má možnost odvézt jej do sběrného dvo-
ra fi rmy OZO Ostrava, a.s. (pro občany města Os-
travy se jedná o bezplatnou likvidaci odpadu). Bližší 
informace k tomuto lze dohledat na internetových 

stránkách www.ozoostrava.cz, popř. na bezplatné 
telefonní lince 800 020 020.

Obdobné podmínky přitom platí také při 
rozdělávání ohníčků k opékání. Ty navíc nesmí být 
zakládány v menší vzdálenosti než 50 metrů od 
lesa. 

Při spalování biologického odpadu může do-
cházet k porušování hned několika právních norem 
souběžně (přestupkový zákon, zákon o odpadech, 
zákon o ochraně ovzduší, zákon o požární ochraně 
aj.). Je-li občan přistižen při pálení jiného materiálu 
než povoleného zákonem, je událost strážníky ozná-
mena příslušnému správnímu orgánu pro podezření 
ze spáchání přestupku. A podle stanovené kvali-
fi kace v těchto případech hrozí pokuta až do výše 
150 000 Kč.

V letošním roce přijali dosud strážníci městské 
policie na 120 oznámení o pálení rostlinného odpadu, 
zakládání ohňů, obtěžování dýmem a kouřem. Přitom 
nejvíce těchto událostí je zaznamenáno v období od 
března do dubna a od září do listopadu. Naprostá 
většina událostí je řešena přímo na místě, kdy dojde 
na základě domluvy k uhašení ohně za přítomnosti 
strážníků. Pouze přibližně desetina všech zjištěných 
případů skončí správním řízením. 

Vladimíra Zychová, Městská policie Ostrava
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Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
18. 11. – 31.12. „Relaxace zva-

ná PATCHWORK“ – výstava 
kreativních prací z patchworku 
paní Andrey Chromíkové a dal-
ších patchworkářek. 

23. 11. úterý 15.00 – 16.00 
„Zavírání království“ – zábav-
ná akce pro děti, které se během 
letošního roku zúčastňovaly 
výtvarných dílen, soutěží, kvízů, 
čtení a dalších akcí pořádaných 
v rámci celoměstského projektu 
Knihovny města Ostravy „Zaprá-
šené pohádky“.

25. 11. čtvrtek 13.00 – 17.00 
„Vánoční ozdoby ze semen 
a zrníček“ – výtvarná dílna, ve 
které budou děti vyrábět originál-
ní ozdoby na vánoční stromeček.

6. 12. pondělí 14.00 – 17.00 
„U všech rohatých“ – zábavné 
odpoledne s čertovskými úkoly 

a mikulášskou nadílkou pro děti.
15. 12. středa 10.00 „Mějte 

rádi zvířata“ – beseda pro děti 
s pracovníky úseku odchytu zvířat 
Městské policie Ostrava. 

16. 12. čtvrtek 13.00 – 17.00 
„Zdobené svíčky“ – výtvarná 
dílna, ve které budou děti zdo-
bit svíčky ubrouskovou techni-
kou. Svíčky si děti musí donést 
s sebou.

 
Knihovna Mar. Hory,
Daliborova 9
V dospělém oddělení čeká 

návštěvníky od 11. 11. do 14. 12.
výstava Mirky Fajkusové s náz-
vem „Patchwork nejen předvá-
noční“. Zahájení výstavy 11. 11. 
čtvrtek v 15.30. 

16. 11. úterý 15.00 -16.00 
„Zavírání království“ rozloučení 
s klasickými pohádkami, s který-
mi se návštěvníci knihovny mohli 

během letošního roku setkávat na 
akcích v  rámci projektu „Zaprá-
šené pohádky“. Děti symbolicky 
uloží klíč od království pohádek 
pro další generace.

Dětské oddělení knihovny 
v sobotu 27. 11. se zúčastní celo-
státní akce „Den pro dětskou 
knihu“ Děti mohou v době od 
9.00 do 12.00 se seznámit s no-
vými knihami a v Čítárně u čerta 
plnit čertí úkoly pro Mikuláše.

9. 12. čtvrtek 14.00 – 16.00 „Na 
Vánoce dlouhé noce“ odpolední 
posezení s knihami s povídáním 
o vánočních zvycích, výrobou 
papírových ozdob, ořechových 
lodiček a zdobením perníčků.

15. 12. středa „Vypečené nepe-
čené čertí cukroví“ v době od 
14.00 do 16.00 si budeme s dětmi 
v Čítárně u čerta vyrábět nepečené 
sladkosti pod stromeček.

 R. Hulenová
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KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

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

KADEŘNICTVÍ, PRODLUŽOVÁNÍ VLASŮ 776 343 242
MANIKÚRA, MODELACE NEHTŮ 737 488 778, 774 253 094
KOSMETIKA  737 383 486
MASÁŽE - REKONDIČNÍ, ČOKOLÁDOVÉ,
LÁVOVÝMI KAMENY, SUCHÉ UHLIČITÉ 732 843 961

Gen. Janka 7, Ostrava-Mariánské hory

AKCE!!! listopad -  prosinec – MODELACE NEHTŮ 500,- Kč
(bez objednávek) 737 488 778

WWW.nian.CZ, profi l na Facebooku - studio nian

POŘÁDÁME REKVALIFIKAČNÍ KURZY V OBORU PEDIKÚRA MANIKÚRA
ZÁJMOVÉ KURZY – MODELACE NEHTŮ

INTENZIVNÍ KURZY – MODELACE NEHTŮ
KURZY SUCHÉ PŘÍSTROJOVÉ PEDIKÚRY

774 253 094

Ve dnech 7. – 8. října 2010 navštívila Ostravu delegace zástupců 
ze sedmi evropských zemí, kteří zde jednali o projektu Digital Em-
powerment (DigEm) č. 505052 LLP-1-2009-1-GR-KA3-KA3MP.
Partnerem tohoto projektu je také ATHENA – Společnost pro vzdě-
lávání a rozvoj žen, sídlící v Mariánských Horách.

Ve dnech 9. – 10. října 2010 na setkání partnerů projektu navá-
zalo víkendové školení lektorů v oblasti tvorby digitálních příběhů, 
které mají pomoci ohroženým skupinám obyvatelstva začlenit se do 
společnosti – to je hlavním cílem projektu DigEm.

Školení pod vedením britského lektora se zúčastnili zástupci pěti 
místních vzdělávacích organizací, kteří budou nabyté poznatky šířit 
mezi své žáky.

V lednu roku 2011 se uskuteční druhá fáze školení, která bude 
tentokrát otevřená pro veřejnost, přičemž přednost bude dána ženám 
ve věku nad 50 let a nezaměstnaným lidem. V případě zájmu o účast 
se můžete přihlásit již dnes na e-mailu: athena.kh@seznam.cz nebo 
na telefonu +420 775 563 224.

 Bc. Klára Hanelová

O čem je projekt DigEm

Sdružení Čistá Ostrava pořádá dne 17. 11. 2010
od 10.00 pro zájemce z řad občanů

„Den otevřených dveří“ na lagunách Ostramo.
Bližší informace na www.cistaostrava.cz

Jednoznačně nejčastěji pácha-
nou kriminalitou je v Ostravě 
kriminalita majetková. Na vlastní 
kůži se o tom přesvědčil také pěta-
šedesátiletý muž z Klimkovic.

K trestným činům krádeže 
a neoprávněného opatření, padě-
lání a pozměnění platebního 
prostředku došlo na parkovišti 
jednoho z nákupních středisek 
v Ostravě-Mariánských Horách. 
Poškozený stál opřený zády o své 
vozidlo Škoda Octavia Combi. 
Vozidlo bylo uzavřené, ovšem 
neuzamčené. V jednu chvíli měl 
muž pocit, že se jeho vozidlo 
nepatrně zhouplo. Okamžitě se 
tedy otočil a spatřil muže snědé 
pleti, kterak se zvedá od pravých 
zadních dveří a odchází pryč. 
Poškozený se tedy ihned vydal za 
ním. Na pachatele však již čekal 
jeho komplic ve stříbrné Škodě 
Octavii, do které muž hbitě nasedl 
a tašku, kterou z vozidla odcizil, 
si položil na klín. Poškozený ještě 
stačil lapku chytit za rameno přes 
stažené okýnko. Vozidlo se ovšem 

rozjelo a důsledkem byl pád okra-
deného muže na zem.

Zloději nakonec způsobili ško-
du ve vši 4 550 korun. Mimo hoto-
vost odcizili též osobní doklady 
poškozeného a také platební kartu. 
Pachatelům hrozí za výše uvede-
né trestné činy až dvouletý trest 
odnětí svobody.

I z tohoto případu je jasné, že 
zloději se nezastaví před ničím. 
Troufl i si dokonce na krádež 
z vozidla, i když u něj majitel 
bezprostředně stál. Znovu a opa-
kovaně tedy apelujeme na všech-
ny motoristy, kteří k nákupním 
centrům přijíždějí svými vozidly. 
Nikdy nezapomeňte své vozidlo 
uzamknout! Nenechávejte ve 
vozidlech viditelně žádné cenné 
předměty! Uvědomte si, že tito 
pachatelé jsou bohužel mistry ve 
svém oboru. Jsou dokonale orga-
nizovaní a náležitě sebevědomí 
a drzí. Nepodceňujte je!!!

Por. Mgr. Petr Svoboda,
Policie České republiky

Drzost zlodějů nezná mezí

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Mar-

tina Eckertová, tel. 602 594 556 
Provozní doba – 
pondělí 8.00 - 13.00
sobota 8.00 - 13.00

l PEDIKURA: p. Emilie 
Urbancová, tel. 732 556 665

Po: 11.00 - 15.00 v domác-
nostech klientů

Út, St., Čt: 7.00 - 12.00 

l REHABILITACE: p. Ka-
teřina Hermanová, tel. 605 831 
568, 599 459 121 (fyzikální 
terapie, elektroléčba, ultrazvuk,
magnetoterapie, léčebná tělesná 
výchova – hradí zdravotní po-
jišťovny, dále nabízíme masáže 
a jiné placené služby)

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

l BESEDY:
7. 12. 2010
Kouzlo vánočních motivů
Klubovna, 14.00 hodin

DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: p. Gab-

riela 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 
objednávky

l PEDIKURA: p. Emilie 
Urbancová, tel. 732 556 665, 
Po: 11.00 - 15.00 v domácnos-
tech klientů, Pá: 7.00 - 12.00 

Služby a akce jsou určeny 
nejen pro obyvatele DPS!

Další služby
poskytované v domech

s pečovatelskou službou

Naše organizace působí od roku 
2006 a k dnešnímu dni má 54 členů. 
Pravidelně se scházíme každé druhé 
úterý v měsíci ve školní jídelně ZŠ 
Gen. Janka v Ostravě-Mariánských 
Horách. Tímto bychom chtěli záro-
veň poděkovat paní ředitelce Mgr. 
Šárce Fehérové za bezplatné užívání 
těchto prostor. 

K našim aktivitám patří přednáš-
ky zajímavých lidí (lékaři, policis-
té, kosmetičky…), dále návštěvy 
divadelních představení, účast na
koncertech, výlety s léčebnou té-
matikou a pořádání jarních a pod-
zimních rekondičních pobytů v pří-
rodě s fi nančním příspěvkem MěV 

SPCCH v Ostravě. Organizace se 
snaží o ucelenou rekondičně reha-
bilitační péči, poskytuje svým čle-
nům podporu, jejímž cílem je zlep-
šení života zdravotně postižených. 
Důležitou roli v činnosti svazu hraje 
sociální poradenství a poskytová-
ní pomoci ve složitějších životních 
situacích.

V případě zájmu rozšíření našeho 
kolektivu se obraťte na naši předsed-
kyni paní Dagmar Esztergályosovou 
na tel. čís.: 608 777 096, rádi Vás 
mezi sebe přivítáme.

Výbor SPCCH Mar. Hory
a Hulváky

Informace o ZO Svazu postižených
civilizačními chorobami (SPCCH)
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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 pla-
cenou inzerci na této stra-
ně našeho Zpravodaje, 
kontaktujte naši redakci 
- Bc. Gabriela Zeisberger, 
tel.: 599 459 243, 604 833 
062, e-mail: zeisberger@
marianskehory.cz. Cena in-
zerce je stanovena na 12 Kč 
za cm2 vč. DPH, černobílé pro-
vedení. Za inzerci čtvrtletní 
poskytujeme slevu 10 %,
za celoroční slevu 20 %.

SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

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

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

POMÁHÁME VAŠIM NOHÁM

 
ProActiv - doplněk stravy

-  novinka pro výrazné zlepšení 
pohyblivosti kloubů

- praktický dárek pro dospělé

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

u pekárny

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

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

Restaurace F-CLUB
vás zve k pøíjemnému posezení

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

na ulici Výstavní è. 8.

KAVITACE
Bezbolestná liposukce

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

telefon: 605 85 66 40

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

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

Tel: 603 218 810
Oběžná 11,

Ostrava Mar.Hory

AUTOŠKOLA ZAPA
Ing. Pavel Zajonc

Provozní doba: čtvrtek 15.30 – 17.00 hod.
Místnost 55 (multimediální učebna)

Informace na tel. 603 445 090

Nově otevřená pobočka v SVČ Korunka,
Ostrava-Mariánské Hory
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