
Období Vánoc se blíží. V čase 
adventním se v domech s pečova-
telskou službou uskuteční předvá-
noční posezení s hudebním dopro-
vodem a malým občerstvením. 
Vítáni jsou všichni senioři našeho 
městského obvodu, které tímto 
srdečně zveme.

Přejeme všem, i když trochu 
v předstihu, klidné a pohodové 
Vánoce v kruhu nejbližších a šťast-
ný nový rok.

Datum, čas a místo konání:
8. 12. 2011, 14.00 hod. 
klubovna DPS Šimáčkova 27

15. 12. 2011, 14.00 hod. 
klubovna DPS Novoveská 14

Ing. Marcela Kočová, 
vedoucí oddělení péče
o seniory a osoby
se zdravotním postižením
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České přísloví měsíce:
PEČENÍ HOLUBI DO HUBY NELÉTAJÍ.

PSALI JSME V LISTOPADU 1991

Úřad městského obvodu Mari-
ánské Hory a Hulváky uspořádal 
ve dnech 12. a 13. října 1991 na 
Hulváckém kopci velký jarmark. 
Smyslem této akce bylo navázat 
po několikaleté odmlce na míst-
ní tradici a zároveň pobavit naše 
občany.

Všichni, kteří se přišli na jar-
mark podívat, měli možnost 
vybrat si z bohaté nabídky zboží 
od zimního ošacení až po perní-
ková srdce. A jak to na správném 
jarmarku bývá, nechyběly ani 
kolotoče, muzika a dobrý burčák. 
Kdo vydržel v sobotu do večer-
ních hodin, mohl vidět ukázku 

ohňostroje, který pro nás připravi-
la fi rma TARRA. K dobré náladě 
přispělo i pěkné teplé počasí.

Vrásku na čele organizátorů 
však udělaly názory některých 
návštěvníků na výši poplatků za 
prodejní stánky. Všem, kteří si 
myslí, že tato akce byla pro zdejší 
úřad výdělečnou, bychom chtěli 
touto cestou sdělit, že z vybraných 
poplatků jsou hrazeny veškeré 
náklady spojené s jarmarkem, to 
znamená propagace, doprovodný 
kulturní program, ohňostroj, úklid 
plochy atd. Tolik na vysvětlenou. 
Těšíme se na další společné setká-
ní s vámi. (HO)

Sešli jsme se na jarmarku

V knihovně Fifejdy I se dne 
6. října 2011 setkali ti, kteří se 
chtěli dozvědět více o panu Jose-
fovi, bratru Maryčky Magdonové. 
Besedu o knize Jiřího Jezerského 
„Dopisy bratra Maryčky Magdo-
nové“ uvedla Bc. Světlana Honz-
ková, vedoucí knihovny Fifejdy. 
Sám autor knihy poté přítomným 
osvětlil, proč kniha vznikla, kde 
čerpal informace, které neexistu-
jící Josef Magdon, tesař na Dole 
Ignát v Čertově Lhotce, píše for-
mou dopisů své neexistující sestře 

do Starých Hamer. Jednotlivé 
historky se však skutečně staly, 
a tak se jedná o pravdivé události, 
které jsou popisovány s nadhle-
dem tak, aby se čtenáři dozvědě-
li, jak se na Ostravsku kdysi žilo. 
Část debaty se Ing. Jiří Jezerský 
věnoval historii městského obvo-
du, kdy mnoho obyvatel Ma-
riánských Hor a Hulvák přišlo 
z Haliče, což potvrdili i účastníci 
besedy, kteří se spontánně hlásili 
ke svým haličským předkům.

Komorní večer gradoval vzpo-

mínkami na nezapomenutelnou 
dvojici v historii Mariánských 
Hor a Hulvák, na Jana Grme-
lu – tajemníka obecního úřadu 
v Čertově Lhotce – a MUDr. 
Jana Maye – starostu Marián-
ských Hor.

Kniha byla vyslána do světa 
dne 5. dubna 2011 po slavnostním 
křtu, který provedl Jaromír Noha-
vica v ostravském knihkupectví 
Librex. Zajímají-li vás tyto pří-
běhy, pak vězte, že jsou k dostání 
v domě knihy LIBREX. (GZ)

Povídání o knize Jiřího Jezerského

Dne 24. října 2011 rada městského obvodu MHaH schválila změ-
nu „Provozního řádu trhů“. Tato změna se týká doby trvání trhů. Ty 
měly být původně ukončeny v měsíci říjnu 2011. Občané si však 
budou moci nakupovat vynikající domácí výrobky na prostranství 
před radnicí až do 22. prosince 2011, a to každý čtvrtek tak, jak 
tomu bylo doposud, od 9.00 do 15.00 hodin.

 Ing. Dagmar Pulchartová, vedoucí odboru VHaZ

Farmářské trhy až do Vánoc

Prohlášení vedení radnice Mariánských Hor a Hulvák 
k likvidaci lagun Ostrama

Likvidace  ropných lagun bývalé fi rmy 
Ostramo na katastru Mariánských Hor je 
v poslední době doprovázena velmi nepří-
jemným zápachem. Občané mají obavu, že 
to, co jsou nuceni dýchat, může být zdraví 
škodlivé, a proto se ptají, co dělá jejich rad-
nice.

Na všech jednáních o lagunách, která od 
března 2011 sami iniciujeme, eventuelně, na 
která jsme pozváni, žádáme, aby se kontrolní 
orgány, to je Moravskoslezský kraj, Statutár-
ní město Ostrava se svým odborem životního 
prostředí, Krajská hygienická stanice, Česká 
inspekce životního prostředí, systematicky 
zabývali možným překročením limitů dráždi-
vých látek     a polétavého vápenného prachu, 
to je doprovodnými jevy vznikajícími při 

odtěžování lagun. Žádáme, aby z případné 
technologické nekázně společnosti Čistá 
Ostrava, likvidující laguny, byly vyvozeny 
osobní postihy a následovala fi nanční kom-
penzace postiženému obyvatelstvu, kterou 
bychom využili na ozdravné pobyty v příro-
dě dětí mateřských a základních škol naše-
ho městského obvodu. Žádáme, aby postup 
odstraňování předmětné ekologické zátěže 
byl opětovně prověřen a byl nastaven takový 
režim, který by zabránil úniku vápna z lagun    
do okolí a nekontrolovatelnému šíření pacho-
vých vjemů.

Žádáme, aby obyvatelé Ostravy byli včas 
a bezprostředně informováni o okamžitých 
zdravotních rizicích, které odstraňování 
lagun doprovázejí.

Jsme přesvědčeni o tom, že termín 
ukončení likvidace tohoto vředu Ostra-
vy – konec roku 2011 – je neměnný, a to 
i s respektováním  našeho stanoviska, které 
tímto zveřejňujeme.

Za vedení městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky

Ing. arch. Liana Janáčková,
starostka městského obvodu
RSDr. Jiří Boháč,
1. místostarosta městského obvodu
Ing. Jiří Jezerský, 
místostarosta městského obvodu
Mgr. Pavla Uhrová,
tajemnice úřadu městského obvodu

V Ostravě-Mariánských Horách, 
dne 4. 10. 2011

Měření výskytu 
metanu

Společnost VVUÚ, a. s., pro-
vádí v rámci realizace veřejné 
zakázky Ministerstva fi nancí 
ČR v lokalitách zatížených 
minulou hornickou činností 
plošný metanscreening, jehož 
účelem je zjištění koncentra-
ce výstupu metanu na povrch. 
Samotné měření představuje 
navrtání zeminy vrtákem do 
hloubky asi 1 m a zavedení 
měřící sondy. Cílem této čin-
nosti je zajištění bezpečnosti 
obyvatel a zabránění materiál-
ním ztrátám vzniklých účinkem 
nekontrolovatelného výstupu 
důlních plynů po ukončení těž-
by v ostravsko-karvinské části 
hornoslezské pánve.

Měření v našem obvodě 
začalo v měsíci září a předpo-
kládaný termín jeho ukončení 
je do března 2012.

Ing. Renata Kozelská,
referent majetkového 
oddělení

Předvánoční  setkání  v DPS
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V  období od 26. září do 25. října 2011 
se zasedání ZMOb neuskutečnilo. V tomto 
období se konaly tři řádné schůze RMOb 
(21. schůze RMOb dne 26. 9. 2011, 22. 
schůze RMOb dne 10. 10. 2011, 23. schůze 
RMOb dne 24. 10. 2011) a jedna mimořád-
ná schůze RMOb (9. mimořádná schůze 
RMOb dne 30. 9. 2011).

Usnesení RMOb naleznete na interneto-
vých stránkách Městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky www.marianskehory.cz.

Rada městského obvodu na svých 
schůzích

Doporučila 
l zastupitelstvu městského obvodu 

nevyhovět žádostem a nevyhlásit záměr 
obce prodat bytové jednotky v domě č. p. 
1030 – ul. Přemyslovců 26, vč. spoluvlast-
nických podílů na společných částech 
domu, pozemku pod domem a nádvoří
l zastupitelstvu městského obvodu 

nevyhovět žádostem a nevyhlásit záměr 
obce prodat bytové jednotky v domě č. p. 
1031 – ul. Závišova 4, vč. spoluvlastnic-
kých podílů na společných částech domu, 
pozemku pod domem a nádvoří

Rozhodla
l vydat společnosti UNINOVA o. p. s. 

souhlasné stanovisko s uzavřením podná-
jemní smlouvy se spol. Telefónica Czech 
republic, a. s.

l o zadání veřejné zakázky malého roz-
sahu s předmětem plnění „Oprava fasády 
a osvětlení budovy radnice MHaH“ jedno-
mu subjektu a uzavření Smlouvy o dílo se 
společností ELZA-ELEKTRO, s. r. o.
l o uzavření smlouvy na realizaci 

zakázky malého rozsahu s předmětem plně-
ní „Oprava komunikace pro pěší na ul. 28. 
října, Ostrava – Mariánské Hory“ s fyzic-
kou osobou Michal Suchanec
l o uzavření Smlouvy o nájmu pozem-

ku a Smlouvy o právu provést stavbu soft-
balového hřiště a jeho součástí se Softbal-
lovým klubem Slávie Ostravská univerzita
l povolit výjimku z nejvyššího počtu 

dětí v MŠ Ostrava, Mariánské – Hory, Gen. 
Janka 1236/1 pro školní rok 2011/2012 na 
26 dětí ve třídě
l na podkladě podmínek a požadavků 

stanovených v zadávací dokumentaci zrušit 
veřejnou zakázku malého rozsahu s před-
mětem plnění „Rekonstrukce zahrady MŠ 
Gen. Janka“
l oslovit pět fi rem k podání cenových 

nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
s předmětem plnění „Stálá havarijní služba 
v obecních domech“
l oslovit pět fi rem k podání cenových 

nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
s předmětem plnění „Provádění elektro-
údržby v MOb MHaH“
l oslovit pět fi rem k podání cenových 

nabídek k veřejné zakázce malého rozsa-
hu s předmětem plnění „Montáže, opravy, 
výměny, revize a tlakové zkoušky vyhraze-
ných plynových zařízení“
l oslovit pět fi rem k podání cenových 

nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
s předmětem plnění „Provádění vodoinsta-
latérských prací v bytových domech“
l oslovit pět fi rem k podání cenových 

nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu 
s předmětem plnění „Projektová dokumen-
tace rekonstrukce bytového domu Nájem-
nická 949/16 v Ostravě-Mariánských 
Horách“
l o uzavření Smlouvy o dílo „Elektro-

nický docházkový systém“ se spol. ECHO 
alarm, s.r.o.
l o přijetí fi nančního daru ve výši 

100.000 Kč od společnosti BQ Investment, 
s. r. o., na částečnou úpravu povrchu komu-
nikací ulic Strmá a Šimáčkova
l o poskytnutí fi nančních darů pro
-  Občanské sdružení Madleine  

- 5.000 Kč
-  Svaz postižených civilizačními  

chorobami v ČR – 5.000 Kč
l neposkytnout fi nanční dar pro
- Nadace LANDEK Ostrava
-  Asociace TOM ČR, TOM 4302 

SIRIUS
Vzala na vědomí
l informaci Ing. Jiřího Jezerského týka-

jící se kroniky MOb MHaH
l prohlášení vedení radnice o neuspo-

kojivé situaci při likvidaci lagun
l uzavření Rámcové smlouvy o pod-

mínkách poskytování mobilních služeb 
elektronických komunikací na období od 1. 
11. 2012 do 30. 10. 2013 mezi Statutárním 
městem Ostrava a spol. Telefónica Czech 
Republic, a.s.

Schválila
l opatření ke zprávě o výsledku hod-

nocení přiměřenosti a účinnosti systému 
fi nanční kontroly MOb MHaH v roce 2011
l zásady pro sestavování návrhu roz-

počtu MOb MHaH na r. 2012 a rozpočto-
vého výhledu na r. 2013 – 2015

Souhlasila
l s úpravou zásad pro zřizování školské 

rady a volebního řádu pro volby členů škol-
ské rady 

Jmenovala
l členy školské rady Ing. Jiřího Jezer-

ského, místostarostu MOb, a Libuši Bohá-
čovou, ředitelku MŠ

Zřídila
l ústřední inventarizační komisi za úče-

lem provedení řádné inventarizace hmotné-
ho a nehmotného majetku, zásob, peněžních 
prostředků v hotovosti, cenin, pohledávek 
a závazků k 31. 12. 2011

 
 Mgr. Pavla Uhrová, tajemnice

Ze zasedání zastupitelstva městského obvodu a schůzí rady městského obvodu

Blahopřejeme
V měsíci říjnu 2011 oslavily devadesát let paní Jaroslava Horko-

vá a paní Anna Pindurová. Oběma oslavenkyním přejeme i nadále 
hodně zdraví, optimismu, rodinné zázemí a ať jim ještě mnoho dal-
ších let dělají radost jejich děti, vnoučata i pravnoučata.

 Bc. Alena Michelová, matrikářka  

Zákon č. 132/2006 stanoví, 
že každá obec vede kroniku, do 
níž se zaznamenávají zprávy 
o důležitých a pamětihodných 
událostech v obci pro informaci 
i poučení budoucím generacím. 
My rovněž shromažďujeme data 
a údaje o dění v Mariánských 
Horách a Hulvákách, abychom je 
zapracovali do celoročního zápi-
su v mariánskohorskohulvácké 
kronice. Tištěná podoba kroniky 
je připravována tak, že její první 
10letá část bude začátkem roku 
2012 veřejnosti k nahlédnutí.

Potřebujeme ji však doplnit 
o objektivní údaje, které nejsou 
radnici, to je zpracovateli kroniky, 
známy. Informace bychom rádi 

získali od místních spolků, spor-
tovních klubů, odborných škol, 
soukromých vzdělávacích insti-
tucí, lékařských ordinací, atp.atp, 
a hlavně od průmyslových podni-
ků a fi rem na katastrálním území 
městského obvodu.

Proto si dovoluji požádat 
všechny výše uvedené o spolu-
práci. Chcete-li, máte-li zájem, 
aby základní informace o Vaší fi r-
mě, škole, instituci, byly součás-
tí kroniky MHaH, sdělte nám je. 
My je do ročních zápisů zařadíme 
i zpětně od roku 1990. Vaše vstříc-
ná sdělení očekáváme v průběhu 
měsíce listopadu 2011 na adrese: 
kronika@marianskehory.cz.

 Jiří Jezerský, místostarosta

O kronice

Chceme změnit hřbitov
Hřbitov v městském obvodu 

Mariánské Hory a Hulváky slouží 
ke svému účelu – pohřbívání – již 
od roku 1903. Od té doby prošel 
fázemi částečných rekonstrukcí 
či údržby. Myšlenkou celkové 
změny tohoto místa se zabývá 
místostarosta Ing. Jiří Jezerský. 
V rámci spolupráce s Ing. Regi-
nou Kuchtovou z katedry měst-
ského stavitelství zadal studentům 
Vysoké školy báňské vypracování 
projektu: „Hřbitov, Ostrava-Ma-
riánské Hory“.

První prezentace prací studentů 
6. ročníku se konala 11. října 2011 
v budově Katedry architektury 
VŠB v Ostravě-Porubě. Studenti 
v první fázi představili analýzu 
prostoru a okolí hřbitova. Bylo 
zkonstatováno, že na místě je 
špatný stav živých plotů, část stro-
mů starších 60ti let roste ve stínu 
a jsou porostlé břečťanem. Z  cel-
kového počtu 1800 hrobů je část 
neudržovaných, část navštěvo-
vaných a část zdevastovaných. 

Následně každý ze skupiny 
budoucích architektů představil 
návrh svého řešení. Díky těmto 
námětům se můžeme v konečné 
fázi těšit na diplomový projekt 
hřbitova plného zeleně, odpočin-
kových míst a kolumbaria. Z hřbi-
tova v Mariánských Horách se 

pak stane „Místo, kde rozjímají 
živí a odpočívají mrtví“. O dalším 
průběhu vás budeme informovat 
prostřednictvím Zpravodaje Mari-
ánských Hor a Hulvák. (GZ)

Pozn. redakce: V žádném pří-
padě se však již neobnoví funkce 
pohřbívání do země.

Třídění odpadu se pro obyva-
tele Ostravy stává běžnou sou-
částí jejich života. Jen za letošní 
půlrok se jim podařilo vytřídit 
o 500 tun více odpadu než za 
stejné období v loňském roce, 
což v přepočtu představuje čtyři 
miliony korun, které může město 
Ostrava dále ve prospěch svých 
občanů využít. OZO Ostrava se 
proto ve spolupráci se společnos-
tí EKO-KOM rozhodlo poctivé 
třídiče odměnit a motivovat je 
k dalšímu poctivému třídění.

Na období 3. až 9. října 2011 

společnost OZO Ostrava ve 
spolupráci se společností EKO-
KOM naplánovala akci „Kdo 
třídí, zaslouží odměnu!“. Během 
tohoto týdne rozdal OZO tým 
v různých částech Ostravy 700 
setů praktických OZO tašek na 
třídění odpadu a speciální třídicí 
trička na podporu kampaně „tří-
díme!!!“ od společnosti EKO-
KOM. Separační tašky mohou 
v domácnostech třídičů sloužit 
jako nádoby na třídění odpa-
du. Jde o praktický třídílný set 

snadno omyvatelných tašek na 
plast, sklo a papír, jenž je vhod-
ný k opakovanému užití. Tašky 
mohou stát samostatně, nebo 
mohou být spojeny do jednoho 
trojdílného setu díky suchému 
zipu, kterým jsou opatřeny. Na 
přední straně každé tašky je 
potisk, který informuje občana 
o tom, pro jaký druh odpadu jsou 
určeny a do kterých kontejnerů 
tento odpad patří. 

Mgr. Vladimíra Karasová,
tisková mluvčí
OZO Ostrava s.r.o.

Kdo třídí, zaslouží odměnu! 
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V lese stála chalupa, byla celá rozbitá s děravou střechou, ale každý 
den tam voněly laskominky, sladkosti a dobroty. Tu nádhernou vůni 
cítili i lidé v nedaleké vesnici, a když ji cítili vesničané, tak i samotné 
peklo. V pekle byli všichni zvědaví, co se tam nahoře děje, ale i přes-
to se nemohli na zem podívat, protože to měli všichni čerti zakázané. 
Ale jednoho dne se našel čertík, kterého pod nosem zalechtala vůně 
spáleného cukroví a tak se rozhodl, že se půjde podívat, co se na tom 
světě děje. Pro čertíka, který celá léta lenošil, to byla velká námaha. 
Ale když už se na ten svět dostal a ucítil vůni horké čokolády, nele-
nil, přidal do kroku, aby byl té vůni co nejblíže. A tak šel a šel a šel 
a najednou uslyšel krásný zpěv. Na břehu řeky uviděl dívku, která prala 
v potoce prádlo a při tom si zpívala. Čertovi se dívka moc líbila a tak 
ji celou dobu pozoroval a úplně zapomněl na vůni, která ho přivedla 
do světa. Když děvče přestalo prát a vydalo se na cestu, vydal se čert 
za ním. A jaké bylo čertovo překvapení, když uviděl, kam došli. Děvče 
vešlo do cukrárny U Valachů. Čert nevěděl, co je to cukrárna, ale ta 
úžasná vůně, co vycházela ze dveří, ho úplně omámila. Nebyl ale tak 
statečný, aby vešel dveřmi, tak nenápadně vklouzl do cukrárny oknem. 
Sotva vklouzl dovnitř, zůstal stát jako sloup. Ta krásná dívka tam stála 
u polic, které byly plné samých neznámých dobrot. Čertíkovi se sbíhaly 
sliny, a tak se odvážil děvčeti ukázat. Děvče se nejprve leklo, když vidě-
lo čerta. Čert byl ale celý rozpačitý, koktal a snad se i červenal, tak se 
dívka bát přestala. Čertík ji moc prosil, aby mu dala ochutnat nějakou 
tu věc, která tak krásně voní. Když dívka viděla, jak se čertovi sbíhají 
sliny, dala mu ochutnat čokoládu. Čert se olizoval až za ušima. Byl 
by zůstal v cukrárně déle, ale zazvonila mu čertovská rolnička, která 
ho upozornila, že je po něm v pekle sháňka. Rychle se vydal zpátky 
do pekla. V pekle už bylo zle. Když se čert vrátil, dal si ho zavolat sám 
Lucifer. Čertík mu pověděl, že i přes zákaz se vydal na zem, aby zjistil, 
co to tak krásně voní. Lucifer se chtěl nejdříve zlobit, ale když slyšel, 
jaké dobroty lidi mají, poslal čertíka zase na zem, aby se naučil, jak se 
takové dobroty dělají. A tak se čert vydal zpátky do cukrárny. Poprosil 
hezkou dívku, aby ho učila. Byl moc šikovný a vše se naučil během pár 
týdnů. Mohl se tedy vydat na cestu do pekla. Ale jemu se nechtělo. Ve 
světě se mu moc zalíbilo, a taky se zamiloval, a rozhodl se nevracet. 
Aby se na něj v pekle nezlobili, každý den jim posílal sladkosti. V pekle 
všichni díky dobrůtkám ztloustli a zlenivěli, že už ani pod kotli nepřitá-
pěli. Od těch dob se lidé čertů a pekla nebojí.

Pohádka, jež se umístila na 
třetím místě v 1. ročníku literární 
soutěže Čertovské pohádky, kterou 
pro žáky ostravských základních 
škol zorganizoval Městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky:

Čerti a sladkosti
Pavla CH., ZŠ Krestova, devět let

Škola 
smyku

Dne 3. listopadu 2011 absol-
vovalo 15 zaměstnanců Úřadu 
městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky tzv. Školu 
smyku v Centru bezpečné jízdy 
Ostrava. Školní proběhlo v areá-
lu fi rmy Libros v Ostravě.

Každoročně zaměstnanci ab-
solvují povinné školení řidičů 
služebních vozidel, letos z ini-
ciativy paní starostky Ing. arch. 

Liany Janáčkové se však výu-
ka konala aktivně zde v Centru 
bezpečné jízdy, kde se nachází 
i speciální smyková deska pro 
simulaci náhlého smyku vozidla. 
Řidiči si zkusili na vlastní kůži, 
jak vozidlo reaguje ve výjimeč-
ných situacích. Zejména v dneš-
ní době je pohyb v silničním 
provozu rizikovou záležitostí, 
roste počet dopravních nehod, 
které pramení z nedostatečných 
zkušeností řidičů. ÚMOb MHaH 
je prvním úřadem, který umožnil 
svým zaměstnancům získat více 
než teoretické znalosti.

 (GZ)

Bydlím na sídliš-
ti Vršovců a mám 
dva dotazy. Kdy 
se bude něco dělat 

s kanalizací na sídlišti Vršovců? 
Při větším dešti stojí voda na sil-
nici několik hodin. Druhý dotaz 
mám ohledně laviček. Proč byly 
odstraněny lavičky z parku 
u Hodoňanky? Budou nahraze-
ny novými? V parku na sídlišti 
Vršovců jsou lavičky v dezolát-
ním stavu, bude se s tím něco 
dělat?

Na dotaz týkající se sídliště 
Vršovců odpovídá Gabriela Vese-
lá, odbor VHaZ:

V současné době provádíme 
čištění dešťových kanalizačních 
vpustí prostřednictvím fi rmy 
realizující tuto činnost pro náš 
městský obvod. Součástí realiza-
ce je i vyčištění lokality – sídliště 
Vršovců. Je důležité se zmínit, že 
v případě náhlých velkých dešťů je 
situace obdobná i v jednotlivých 
částech města Ostravy. Kanaliza-
ce v různých lokalitách města není 
schopna nadměrné srážkové vody 
odvádět  a tak dochází k jejímu 
pomalému odtékání. Náš městský 
obvod je jednou z nejstarších částí 
města Ostravy a tomu odpovídá 
i vybudovaná kanalizační síť. 
Snažíme se těmto stavům předejít 
čištěním kanalizace v naší sprá-
vě, ale klimatické podmínky nás 
všechny občany někdy nemile 
překvapí.

Na dotaz týkající se laviček 
odpovídá Hana Šustková, odbor 
VHaZ, úsek místního hospodář-
ství:

Lavičky v parku u „Hodoňan-
ky“ byly odstraněny na zákla-
dě požadavku občanů bydlících 
v okolí, kteří si stěžovali a upo-
zorňovali radnici na hlučnost 
a nepořádek, který zde dělali 
bezdomovci a nepřizpůsobující 
se občané. Co se týká laviček na 
sídlišti Vršovců - v loňském roce 
jsme zajistili dva kusy, které jsou 
umístěny na spojovacím chod-
níku od ul. Přemyslovců k ulici 
Vršovců. Neopravitelné necháme 
odstranit. Otázku laviček v obvo-
du budeme řešit komplexně na 
jaře příštího roku.

Mám dotaz ohledně stavu 
povrchu na ulicích U Dvoru, 
Strmá a Šimáčkova. Jejich stav 
je totálně dezolátní. Rád bych 
věděl, co s tímto stavem radnice 
bude dělat? Je to ostuda, která 
se nachází přímo u radnice.

Na dotaz odpovídá Gabriela 
Veselá, odbor VHaZ:

V lokalitě ul. U Dvoru, ul. 
Šimáčkova a  ul. Strmá je pláno-
vána výstavba bytových domů 
s názvem akce „Bytové domy 
Šimáčkova, Ostrava-Mariánské 
Hory“. Jedná se celkem o 5 objek-
tů, které by měly být umístěny po 
obou stranách ul. Pfl egrova, tzn. 
na ul. U Dvoru, ul. Šimáčkova 

a ul. Strmá. Tyto objekty budou 
tvořit bytový komplex, který zkul-
turní celou lokalitu a zvýší její 
význam. Součástí této výstavby je 
i realizace nových inženýrských 
sítí (kanalizace, vody, plynu, 
veřejného osvětlení) a následně 
i uvedených komunikací. Reali-
zace komunikací zahrnuje parko-
vací plochy, komunikace pro pěší 
a vozovky. V současné době bylo 
již vydáno stavební povolení na 
první objekt z tohoto komplexu, 
rekonstrukci komunikací a stav-
bu parkoviště. Sítě byly povole-
ny v územním rozhodnutí, které 
vydal Magistrát města Ostravy. 
Předpokládaný termín zahájení 
stavebních prací je v první polovi-
ně roku 2012 (o termínu rozhodu-
je investor). Investor inženýrských 
sítí a komunikací je Statutární 
město Ostrava, u bytových domů 
soukromý vlastník. Z uvedených 
důvodů probíhá v současné době 
na ul. U Dvoru, ul. Šimáčkova 
a  ul. Strmá pouze oprava výtluků, 
a to v rozsahu nutném k zajištění 
bezpečného provozu na  těchto 
komunikacích. 

Pozn.redakce: Své otázky mů-
žete zaslat na e-mail: zpravodaj@
marinanskehory.cz nebo předat 
osobně na podatelně pod hes-
lem: Ptám se… Automaticky však 
budou vyčleněny všechny otázky 
pobuřující, urážející a hanlivé.

PTÁM SE A ODPOVĚĎ HLEDÁM ...

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
RUČNÍCH PRACÍ

8. prosince 2011 od 10.00 do 17.00 hodin
se v klubovně Domu s pečovatelskou službou

na ulici Novoveská 14, Ostrava-Mariánské Hory
koná již tradiční výstava ručních prací, 

kterou pořádá Klub tradičních textilních technik. 

Můžete vidět a obdivovat výrobky vytvořené
paličkováním, síťováním, frivolitky, šité krajky,

krosenky či pachtwork.

Informace o rekonstrukci vedení 
vysokého napětí

Majetkové oddělení ozna-
muje, že v souladu se zákonem 
č. 458/2000 Sb., energetický 
zákon, bude v letech 2012 až 
2014 provedena na pozemku p. 
p. č. 730/3 ostatní plocha, jiná 
plocha v k. ú. Mariánské Hory, 
obec Ostrava, rekonstrukce stá-
vajících úsekových odpínačů 
vysokého napětí 22 kV včetně 
podpěrných bodů. Dotčený poze-
mek se nachází v oblasti mezi 
ul. Mariánskohorskou a vlako-
vým nádražím Českých drah, a. s. 

Ostrava-Mariánské Hory, poblíž 
lagun OSTRAMO. Rekonstrukce 
zahrnuje demontáž současného 
stožáru a namísto něj bude do osy 
současného vedení umístěn stožár 
nový. Důvodem výměny stožáru 
je zjištění jeho špatného technic-
kého stavu. Přesný termín zahá-
jení prací oznámí zhotovitel nebo 
investor stavby ve lhůtě min. 15 
dní předem. 

Bc. Jindřiška Pavúková,
vedoucí majetkového
oddělení
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Práce na akci „Regenerace 
Fifejdy“ pokračují

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: p. Marti-

na Eckertová, tel. 602 594 556 
Středa: 8.00 - 13.00
Sobota: 8.00 - 13.00

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

Po: 11.00 - 15.00 v domácnos-
tech klientů

Út, St., Čt: 7.00 - 12.00 

l REHABILITACE: p. Bc.
Kateřina 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 PŘEDNÁŠKY:
6. 12.   Domov a zahrada s kou-

zlem vánoc
Začátek: 14.00 hod.
Místo:
klubovna DPS Novoveská 14
Přednáší: Mgr. Zdeněk 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 
objednávky

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

Služby a akce jsou určeny 
nejen obyvatelům DPS!

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou

Pořádek a bezpečnost jsou zá-
ležitosti, které se týkají každého 
z nás.

Uvedu charakteristiku malé, 
ale frekventované části Měst-
ského obvodu Mariánských Hor 
a Hulvák z pohledu výše uvede-
ných aspektů.

Ulice 28. října od Mariánského 
náměstí po zastávku autobusů na 
Hulváckém kopci (cca 1 km):

- V tomto úseku je na kaž-
dé straně po dvou odpadkových 
koších. Jsou téměř vždy plné až 
přetékající odpadky. Tento nedo-
statek řeší mnozí pěší odkladem 
odpadků na parapety výkladních 
skříní obchodů. V některých pří-
padech provozovatelé obchodů 
dají před svůj krámek kbelík.

- Parkování vozidel na chod-
nících je povoleno příslušnou 
dopravní značkou, jak je tomu 
např. v úseku od tramvajové 
zastávky Prostorná k restauraci 
Zátiší. Instalované dopravní zna-
čení omezuje parkování na dobu 
30 minut. Skutečnost je však 

taková, že zde parkují vozidla 
celé hodiny, dny i týdny. Stává 
se, že potřební parkují na vozov-
ce.

- U domu č. p. 260 je posta-
veno lešení, přitom parkování je 
povoleno i nadále (parkují zde 
mj. vozidla Taxi u jedné z heren). 
Pro projití mají pěší cca 50 cm 
šířky chodníku, nebo parkují-
cí vozidla obejdou po vozovce. 
Předpokládám, že pro stavbu 
lešení bylo úřadem městského 
obvodu Mariánských Hor a Hul-
vák vystaveno povolení.

- Na chodníku na protější 
straně je povoleno parkování na 
úrovni tramvajové zastávky Pro-
storná – směr střed města. Není 
časově omezeno. Vozidla záso-
bování (v místě jsou 3 obchody) 
pak stojí mezi zastávkou a chod-
níkem a vozidla jedoucí směrem 
do středu města jezdí po kolejích. 
Jak vypadá bezpečnost pěších, 
přecházejících v těchto místech 
vozovku, ať se nikdo neptá.

Pro úplnost: na chodníku 

NAPSALI JSTE NÁM:

Tak tady žijeme…

od křižovatky 28. října s ulicí 
Železárenskou parkují vozidla 
v hojném počtu. Parkování zde 
povoleno není.

Podle toho, jak jsou oba chod-
níky využívány pro parkování 
a pojíždění vozidel, tak také 
vypadají. Poničená dlažba, uvol-
něné dlaždice, mnohé chybí, 
nebezpečné výtluky a díry. Byl 
jsem svědkem několika pádů lidí 
na chodnících v těchto místech.

Dále: od konečné zastávky 
trolejbusů na ulici Sokola Tůmy 
je vyšlapán chodník směrem 
k zastávkám na kopečku – Hul-
váky. Cca 3 m od chodníku smě-
rem na kopec je díra – zůstatek 
ochrany zeleně při planýrování 
terénu před lety. Díra – kráter 
slouží mnohým jako odkladiště 
odpadků. Nyní, kdy vedle probí-
hají stavební práce, je příležitost 
tuto díru srovnat s terénem. Před-
pokládám, že toto je záležitostí 
úřadu Městského obvodu Mari-
ánských Hor a Hulvák.

Napsal jsem těchto pár řádků 
jako občan – pěšák, který pře-
ce jen vidí okolí jinak, než lidé 
z okna svého auta či úřadu. J.U.

Na dopis občana reaguje zaměstnankyně Úřadu městského obvodu MHaH
paní Gabriela Veselá, odbor výstavby, vodního hospodářství a zamědělství,

úsek místního hospodářství a dopravy:

Ve výše uvedeném příspěvku 
poukazuje občan na „pořádek 
a bezpečnost, které se týka-
jí každého z nás“. Právě pro-
to, že se tyto záležitosti týkají 
každého z nás, bychom se my 
občané měli podle toho chovat, 
ale bohužel ne vždy tak činíme 
a důsledkem toho se snaha měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky udržet v obvodu čisto-
tu ne vždy daří. Stav chodníků na 
ul. 28. října v Ostravě-Marián-
ských Horách a Hulvákách není 
uspokojivý a snažíme se každo-
ročně získat na rekonstrukci 
chodníků fi nanční prostředky od 
Statutárního města Ostravy, pro-
tože náklady na takový rozsah 
stavebních prací převyšuje roz-
počet našeho městského obvodu. 
I přes to se snažíme pokračovat 
v opravách komunikací pro pěší 
a každý rok opravíme ze svých 
fi nančních prostředků další úsek 
na této ulici. Navazujeme vždy 
na již opravené části. V současné 
době probíhá oprava chodníku 
v úseku od ul. Slavníkovců po 
ul. Kollárova. 

K bodu 1. uvádíme, že v sou-
časné době je na ul. 28. října, 
která vede naším městském 
obvodem, umístěno celkem 15 
veřejných odpadkových košů. 
V letních měsících letošního 
roku jsme nahradili 4 staré nevy-
hovující betonové koše novými, 
a to u elektrodomu Nosreti a na 
tramvajových zastávkách Dali-
borova, Na kopečku a Hulváky. 

Navíc jsme přidali po jednom 
kusu nových košů u křižovat-
ky s ul. V Zátiší a u křižovatky 
s ul. Kollárova. Tento počet 
košů a četnost vývozu (2x v týd-
nu vždy v úterý a v pátek) byl 
doposud dostačující. Provádíme 
pravidelné kontroly, ani připo-
mínky občanů nebyly negativní. 
Co se týká odkládání odpadků 
na parapety výkladních skříní 
obchodů, to je otázkou osobního 
přístupu samotných občanů, ale 
i obchodníků, kteří, pokud pro-
dávají potraviny nebo občer-
stvení, by měli mít ve svých 
prodejnách nebo těsně u nich 
umístěn svůj vlastní odpadkový 
koš, neboť každý podnikatelský 
subjekt je ze zákona povinen mít 
uzavřenou smlouvu na odvoz 
a likvidaci odpadů. 

K bodu 2. a bodu 4. k připo-
mínce o nepovoleném parková-
ní pod odrážkami uvádíme, že 
v určitých úsecích je parkování 
na komunikaci pro pěší povo-
leno příslušným dopravním 
značením. Pokud je stanoveno 
parkování na dobu 30 min, jsou 
řidiči povinni tuto dobu dodržo-
vat. Stejně tak jsou řidiči povin-
ni dodržovat i ostatní předpisy, 
které upravují pohyb vozidel 
a chodců po komunikacích, a tím 
je především zákon 361/2000 
Sb., o provozu na pozemních 
komunikacích. Na jeho dodržo-
vání dohlíží Policie ČR a Měst-
ská policie.

K bodu 3. Šetřením bylo zjiš-
těno, že na ul. 28. října č. 260 

bylo povoleno zvláštní užívání 
komunikace za účelem posta-
vení lešení stavební fi rmě, která 
zateplovala objekt a prováděla 
rekonstrukci střechy. Součástí 
povolení zvláštního užívání bylo 
i souhlasné stanovisko Policie 
ČR, dopravního inspektorá-
tu. Nyní je již zvláštní užívání 
komunikace pro pěší ukončeno.

V posledním odstavci je upo-
zornění občana na vyšlapanou 
pěšinu a „kráter“ vedle výstupní 
zastávky na Sokola Tůmy. Tato 
situace je již z části vyřešena. 
V současné době je v této loka-
litě realizována první stavba ze 
dvou připravovaných. Jedná se 
o stavbu Komunitního centra 
Ostrava, k. ú. Zábřeh Hulváky. 
Během různých jednání bylo se 
zástupci investora (kterým je 
Statutární město Ostrava) dohod-
nuto, že díra bude během realiza-
ce stavby zasypána. Dnes tam již 
není. Vyšlapaná pěšina již taky 
brzy zmizí. V roce 2012 by měla 
být zahájena stavba „Přestupní 
uzel Hulváky, I. etapa, v Ostra-
vě – Mariánských Horách“. Tato 
stavba, jak naznačuje její název, 
bude řešit nový přestupní uzel. 
Současná smyčka trolejbusů 
a autobusů na Sokola Tůmy 
bude posunuta nad komunitní 
centrum, do blízkosti tramvajové 
tratě. K současnému stavu je ale 
nutné připomenout, že i stávající 
spoje trolejbusů, autobusů a po té 
i tramvají na sebe navazují. Pěši-
nu vytvořili neukáznění občané.

Jak jsme vás již v minulých 
číslech Zpravodaje informovali, 
na akci Regenarace Fifejdy jsme 
obdrželi dotaci z Ministerstva pro 
místní rozvoj. V současné době 
jsme v tzv. Dolině na Fifejdách 
nechali namontovat hrací prvky. 
V této lokalitě bude kromě hřiště 
a lanové pyramidy s lanovou láv-
kou umístěna skluzavka a malý 
dětský kolotoč. Kolem nových 
chodníků umístíme lavičky a od-
padkové koše. Na místech poká-
cených stromů vyrostou nové 
dřeviny.

Jak jsem již na počátku uvedla, 

práce stálé probíhají. Kolaudaci 
provedeme na konci roku 2011, 
kdy prováděcí fi rma našemu 
obvodu předá všechny hrací prv-
ky, včetně revizí a certifi kátů.

Z tohoto důvodu apeluji na 
rodiče dětí, které již v této době 
lezou po lanové pyramidě a ji-
ných prvcích, že tímto činí 
na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ. 
V okolí staveniště byly dodava-
telem vyvěšeny zákazové cedul-
ky „Zákaz vstupu“. Prosíme 
o dodržování ve vlastním zájmu.

Ing. Dagmar Pulchartová,
vedoucí odboru VHaZ

Před čtyřmi měsíci se poda-
řilo zahájit rekonstrukci toalet 
na ZŠ v Mariánských Horách, 
Gen. Janka 1208. Veškeré odpa-
dy, podlahy a sociální zařízení 
byly nahrazeny novými obkla-
dy a dlažbou, byla nainstalová-
na vzduchotechnika, vysoušeče 
rukou, bojlery na teplou vodu. 
Vše voní novotou, čistotou. 
Děkujeme tedy paní starostce 
Ing. arch. Lianě Janáčkové a celé 
radě městského obvodu Marián-

ské Hory a Hulváky, že se posta-
rali o získání fi nancí na zvelebení 
životního prostředí našich žáků 
a také pracovníků školy. 

Nyní již všichni využíváme 
příjemného prostředí a věřím, 
že také naši žáci a žákyně oce-
ní příjemnou změnu k lepšímu 
a budou s novým vybavením 
zacházet tak, by dlouho zůstalo 
krásné, čisté a nepoškozené. 

Mgr. Šárka Fehérová,
ředitelka školy

Děkujeme za nové toalety
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V červnu 2011 byl ukončen prv-
ní ročník literární soutěže Čertov-
ské pohádky, který pro žáky ostrav-
ských základních škol zorganizoval 
Městský obvod Mariánské Hory 
a Hulváky. Zúčastnit se mohlo kaž-
dé dítě ve věku 6 až 15 let s trvalým 
bydlištěm v Ostravě. První místo 
z celkového počtu 227 pohádek 
obsadila se svým příběhem „Čert 
a plyšový medvídek“ Erika z dru-
hé třídy (školní rok 2010/2011) 
základní školy Matiční v Ostravě. 
Zeptali jsme se maminky malé spi-
sovatelky:
n Paní Vodvárková, co vedlo 

Eriku k napsání pohádky, resp. k 
tomu, aby se do soutěže přihlási-
la? 

Erika od malička velmi ráda 
četla. Myslím si, že díky tomu 
má velmi širokou slovní zásobu. 
Ve škole psaní pohádek bohužel 
organizováno nijak zvlášť nebylo. 
Třídní učitelka v Eričině třídě jen 
předala informaci o soutěži. Erika 
byla teprve ve druhé třídě, nevědě-
la, jak se konstrukčně píše příběh. 
Ale nebála se toho, sama si pohád-
ku celou vymyslela, pomohla jsem 
jí „jen dostat čertíka do počítače“. 
n Očekávala Erika se svou 

pohádkou takový úspěch?
Vůbec nikdo z nás takový úspěch 

nepředpokládal! Termínově to bylo 

dosti našlapané, osobně jsem moc 
času na tuto aktivitu neměla. Erika 
ale byla urputná. Musím říci, že 
díky této soutěži si Erika uvědo-
mila, že je schopna napsat příběh 
a především, že se nemá vzdávat 
jen proto, že okolí nemá čas. Ví, že 
pokud něco chce a pracuje na tom, 
může to dokázat. A nám všem se 
k tomu všemu námaha vyplatila…
n Cenou za první místo 

byl rodinný pobyt s plnou pen-
zí v hotelu Odra na Ostravici. 
Využili jste této výhry?

Jistěže ano, prázdniny jsme sice 
měli rozplánované, ale koncem srp-
na jsme poukaz využili. Bylo krásné 
počasí, dostali jsme opravdu luxus-
ní apartmá, personál byl skvělý, ve 
všem nám vycházel vstříc. Během 
pobytu jsme si užili v hotelovém 
bazénu, podnikli jsme řadu výletů 
po okolí. Erika byla pyšná na svoji 
výhru a my jsme byli pyšní na Eri-
ku. Ráda bych touto cestou poděko-
vala všem, kteří se na akci Čertov-
ských pohádek podíleli. Velké díky 
také personálu hotelu Odra.

Nám nezbývá než ještě jednou 
pogratulovat k tomuto úspěchu 
a věříme, že se Erika zúčastní i dru-
hého ročníku naší literární soutěže.

Děkuji za rozhovor
Gabriela Zeisberger

Vracíme se k vítězné Čertovské 
pohádce

Občanské sdružení Madlei-
ne již tradičně připravuje před-
vánoční Adventní koncerty 
v rámci projektu „Děti dětem“. 
Jeden z koncertů se uskuteční 
také v Mariánských Horách a to 
v kostele Panny Marie Královny 
v úterý 6. prosince 2011. Vánoč-

ní atmosféru jistě skvěle vytvo-
ří svým vystoupením BÁRA 
BASIKOVÁ, která premiérově 
zazpívá také s dětmi z ostravské-
ho dětského sboru ZUŠ E. Mar-
huly. Do programu budou také 
zapojeny děti ze soukromé ZŠ 
speciální pro žáky s více vadami, 
Ostrava. Věříme v opět příjemné 

setkání dětí a dospělých z růz-
ných sociálních skupin při mi-
lém kulturním zážitku. 

 Přijďte si s námi zazpívat nebo 
poslechnout vánoční songy na 
některý z našich koncertů, jejichž 
rozpis naleznete i na našich 
webových stránkách www.mad-
leine.cz.

Předprodej vstupenek bude 
zahájen 1. 11. v sítích ticketpro. 

Ing. Markéta Uherková,
koordinátor projektu

Pozn. redakce: Rada měst-
ského obvodu MHaH poskytla 
na tuto akci fi nanční dar ve výši 
5000 korun.

Adventní koncert – Bára Basiková

Letošní školní rok začal 
v naší mateřské škole neobvykle. 
Jednou dobrou a jednou špat-
nou zprávou. Ta dobrá byla, že 
se našly peníze na rekonstruk-

ci střechy celé budovy MŠ. Ta 
špatná, že nástup dětí byl posu-
nut na 15. září. Pro děti a hlavně 
jejich rodiče to byla nepříjemná 
skutečnost, která však našla 

řešení v umístění dětí v náhradní 
Mateřské škole na ulici Zelená. 
Touto cestou jí moc děkujeme 
za přechodný azyl a rodičům za 
pochopení a trpělivost. 

Nyní už máme novou, krásnou 
střechu a za ni děkujeme našemu 
zřizovateli, Úřadu městského ob-
vodu Ostrava-Mar. Hory a Hul-
váky.

 Pro rodiče, kteří by ještě rádi 
přihlásili své děti do mateřské 
školy v letošním školním roce, 
máme také dobrou zprávu. 
Z důvodu opožděného startu se 
uvolnila dvě místa, a proto nevá-
hejte a přijďte svou ratolest doda-
tečně přihlásit.

Jitka Štachová, ředitelka
Mateřská školka
Matrosovova,
Ostrava-Hulváky

Opožděný start naší školky

Městská policie Ostrava pořá-
dá v rámci projektu Bezpečněj-
ší Ostrava další bezplatný kurz 
pro veřejnost, a to 30. listopadu 
2011 od 16.00 hodin. Místem 
konání bude tentokrát budova 
na ul. Hlubinské 6 v Moravské 
Ostravě (bývalé ředitelství měst-
ské policie).

Ústředním tématem setkání 
s občany bude „prevence majet-
kové trestné činnosti“, což je 
v období nadcházejících vánoč-
ních svátků, které s sebou při-
nášejí bohužel rovněž zvýšený 
počet krádeží, téma nanejvýš 
aktuální. Občanům budou na 
toto téma přednášet strážníci 
i policisté.

Samozřejmě nebude chybět 
oblíbená sebeobrana. A i tento-

krát bude připraven dětský kou-
tek pro děti účastníků kurzu. 

Připomínáme, že je vhodné si 
s sebou přinést sportovní oble-
čení (pro výuku sebeobrany), 
popř. volnější obuv na přezutí 
a hygienické potřeby (možnost 
využití sprchy po sebeobraně). 
Sportovní obuv není třeba, výu-
ka základů sebeobrany probíhá 
v tělocvičně na žíněnkách.

Bližší informace rádi poskyt-
neme na tel. 599 414 165, 
950 739 407 - 408 nebo pro-
střednictvím elektronické pošty 
na adrese info@mpostrava.cz.

Není potřeba se předem na 
kurz přihlašovat.

Vladimíra Zychová,
Městská policie Ostrava

Městská policie zve na další
bezplatný kurz pro veřejnost

Od 1. září 2011 otevřel p. Marek 
Pilař v areálu hornického muzea 
v Ostravě-Petřkovicích SPORT 
ARÉNU LANDEK v zcela novém 
kabátě. Aréna nabízí mnoho vol-
nočasových aktivit pro širokou 
veřejnost. Z těch nejzajímavěj-
ších jmenujme BOOTCAMP 
- intenzivní tréninkový program 
pro formování postavy, zlepšení 
fyzické kondice s využitím váhy 
vlastního těla/dřepy, kliky, sko-
ky přes švihadlo, leh-sedy…atd. 
Cvičí se v přírodě, za nepřízně 
počasí v tělocvičně. Další novin-
kou je ve SPORT ARÉNĚ LAN-
DEK víkendový pobyt pro děti 
(PROBÍHÁ CELOROČNĚ), za-
měřený na sportovní aktivity dětí 
(tenis,fotbal,fl orbal…). Pobyt za-
číná v sobotu od 9.00-16.00 
a v neděli od 9.00-16.00. V prázd-
ninovém období chystá p. Marek 
Pilař příměstské táborové pobyty 
pro děti.

Aktuální novinkou, kterou 
sport aréna nabízí, je škola lyžo-
vání pro děti a dospělé.

Dále je možno v místním bis-
tru pořádat večírky, narozenino-
vé oslavy, lze sledovat sportovní 
přenosy.

V zimních měsících chystá 
p. Marek Pilař bruslení pro 
veřejnost.

Více informací + aktuální akce 
a ceník služeb naleznete na inter-
netových stránkách www.sportlan-
dek.cz. Nebo tel.: 724 161 772.

PŘEDSTAVUJEME VÁM:

SPORT ARÉNA 
LANDEK

UPOZORNĚNÍ
OBČANŮM

Dne 30. listopadu 2011 
končí lhůta pro podání 
žádostí o vydání občanského 
průkazu na Úřadu městské-
ho obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky. Více informací 
v příštím čísle Zpravodaje.
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Žijeme v době, 
které vládnou infor-
mační technologie, 
a jejich používání 
se pro nás stalo 
nutností. To, jak s nimi pracujeme 
a zda je dokážeme používat kre-
ativně, nám může poskytnout 
výhodu i při hledání práce. 

Projekt DigEm – Digital Em-
powerment (Digitální povzbuzení) 
č. 505052-2009-LLP-GR-KA3MP 
průřezového programu Celoživot-
ního učení, nabízí novou, kreativ-
ní metodu sebeprezentace – tvorbu 
digitálních příběhů. Tato metoda 
pomáhá hlavně lidem, kteří ztratili 
práci a kteří jsou ohroženi sociál-
ním vyloučením. Zlepšuje jejich 
zaměstnatelnost a posiluje jejich 
dovednosti v práci s počítačem.

Ve středu 7. září 2011 a v pondě-
lí 12. září 2011 představila ATHE-

NA na setkáních 
s veřejností projekt 
DigEm. Společnost 
ATHENA pořádala 
v průběhu tohoto 

roku dvě školení, na kterých se 
ženy (převážně starší 50 let) uči-
ly vytvářet své příběhy s pomocí 
metodologie DigEm. Výsledkem 
jejich úspěšného snažení jsou 
krátké fi lmy, sestavené z fotogra-
fi í, které byly na zářijových setká-
ních představeny. 

Pokud by i vás zajímaly vytvo-
řené příběhy, naleznete je na 
stránkách projektu www.digem.
eu. Další informace o projektu se 
pak dozvíte na webových strán-
kách společnosti ATHENA www.
athena-women.cz.

PhDr. Ing. Hana Danihelková,
předsedkyně společnosti 
ATHENA

Setkání s digitálními příběhy

Nastal čas, kdy podzim 
pomalu přechází v zimu, dny se 
krátí a večery prodlužují. Pro 
všechny „knihomilce“ je při-
pravena v knihovnách našeho 
obvodu nejen nabídka zajíma-
vých knih, ale i spousta různo-
rodých akcí…

Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
Ve středu 30. 11. končí výsta-

va ozdobných kachlí, váz, svícnů 
a dalších výrobků paní Jarky 
Rybové.

 Od 1. 12. -31. 12. můžete 
shlédnout ve výstavních prosto-
rách knihovny fotografi e Pav-
la Marcola, věnované přírodě 
a podzimu … „V podzimních 
tónech“.

„Den pro dětskou knihu“ - to 
je název zábavného odpoledne se 
čtením z knih, soutěží a vyhláše-
ním nejlepších čtenářů knihovny. 
Těšíme se na Vás v úterý 22. 11. 
od 15.00-16.00 hodin.

Na prvním „vánočním setká-
ní“ ve čtvrtek 24. 11. v 17.00 
hodin si popovídáme o tradicích 
vánoc - dnes a kdysi. Atmosféru 
navodí vánoční koledy, nebude 
chybět ani ukázka výroby tradič-
ního adventního věnce. 

Ve čtvrtek 1. 12. od 17.00 
hodin budeme v knihovně na 
Fifejdách cestovat spolu s panem 
Romanem Vehovským. O své 
zkušenosti, postřehy a zážitky 
z cest se s námi podělí cestova-
tel a autor knihy „Cestou osudu 
a náhody“. Srdečně zveme 
všechny čtenáře. 

 V pondělí 5. 12. je pro dětské 
čtenáře připraveno „Mikulášské 
odpoledne“. Společně budeme 
hledat pohádkové knihy, s ukry-
tými čerty. Když budeme hodní, 
možná k nám zavítá i Mikuláš 
s Andělem. 

Ve středu 7.12. od 10.00 hodin 
přivítáme již podruhé všech-
ny „nadšence“ na dopoledním 
setkání rodičů s dětmi „TRN-
KÁĆEK“ - klub rodičů s dětmi. 
Tentokrát v mikulášském duchu, 
nebude chybět ani výtvarná díl-
nička. Tématem knižní nabídky 
budou logopedické knihy, kni-
hy o vadách řeči, o komunikaci 
s dítětem. 

Netradičně v sobotu 10. 12. 
v 10.00 hodin Vás zveme na 
zábavné „Čtení s pejsky“. Při-
jdou nás navštívit Mgr. Iva Kra-
tochvílová a psí slečny Barbucha 
a Anežka, jeden z canisterapeutic-

kých týmů občanského sdružení 
Podané ruce. 

Předvánoční čas v knihovně, 
bude znít, jako již tradičně, kla-
sickými tóny mistrů vážné hudby. 
Srdečně Vás zveme na „Vánoční 
adventní koncert“ ve čtvrtek 15. 
12. od 17.30 hodin.

Na závěr roku si můžete otes-
tovat své znalosti ve „Vánočním 
kvizu“, a to v obou odděleních 
knihovny po celý prosincový 
měsíc. 

Knihovna Ostrava-Marián-
ské Hory, Daliborova 9

Konec roku si můžete zpříjem-
nit v dospělém oddělení shlédnu-
tím výstavy originálních kabelek, 
vánočních dekorací a jiných zají-
mavých výrobků Hany Binarové 
s názvem „Vánoční dekorace 
Hany Binarové“. Výstava potr-
vá od 1. 12. 2011 do 5. 1. 2012

Ani oddělení pro děti a mládež 
na své čtenáře nezapomnělo …

V pátek 25. 11. od 15-17 hodin 
oslavíme „Den pro dětskou kni-
hu“ akcí „Knihy v otaznících“. 
Na co se můžete těšit? Budeme 
si povídat o nových knihách, 
prohlédneme si 3D knihy a také 
nezapomeneme na kouzla v kni-
hách.

V týdnu od 5. 12. do 9. 12. si 

vyzkoušíte svůj důvtip a znalosti 
v „Čítárně u Čerta“ a to v „Miku-
lášských čertovinách“. Čekají 
Vás čertovské hádanky!

V pátek 16. 12. od 15 – 18 
hodin Vás zveme na akci „90 
jede“. Pod tímto názvem se skrý-

vá „narozeninová oslava“ naší 
knihovny ve vánočním duchu …

Bližší informace o akcích 
najdete ve svých knihovnách 
nebo na www.kmo.cz.

Za pěknou knihou a na akce 
do knihoven zvou knihovnice

Již podruhé se setkali rodiče s dětmi z estetické školičky při Múzické škole 
v Mariánských Horách pod vedením Mgr. Lenky Přecechtělová na zábav-
ném odpoledni „Podzimní radovánky v knihovně“. V úvodu zahráli hos-
tům žáci ze ZUŠ Eduarda Marhuly několik skladeb na klavír a zobcovou 
fl étnu, velmi pěkné bylo vystoupení dvou mažoretek. Následovalo divadel-
ní představení s názvem „Čarodějka Winnie aneb proč je dobré mít rád 
knihy“.  Odpoledne jsme zakončili výtvarnou dílnou a děti si domů odnes-
ly nejen spoustu zážitků ale také své obrázky. Setkání bylo velmi vydařené 
a těšíme se na další spolupráci s paní učitelkou a rodiči.
 Bc. S. Honzková

KNIHOVNA – KNIHA – ČTENÁŘ

 Út 15. 11. 2011 Smaltování bez pícky, 300 Kč, 3 volná místa, 17-19 hod.
 So 19. 11. 2011 Enkaustika I., 500 Kč, 5 volných míst, 9-13 hod.
 Út 22. 11. 2011 Ketlované šperky I., 300 Kč, 5 volných míst, 17-19 hod.
 Út 29. 11. 2011 Mozaika I., 300 Kč, 5 volných míst, 17-19 hod.
 Po 12. 12. 2011 Tekutá pryskyřice, 300 Kč, 5 volných míst, 17-19 hod.
 Út 13. 12. 2011 Enkaustika, 300 Kč, 5 volných míst, 17-19 hod.
 So 17. 12. 2011 PowertTex, 500 Kč, 5 volných míst, 9-13 hod.
 Po 19. 12. 2011 Gelové svíčky, 350 Kč, 5 volných míst, 17-19 hod.
 Út 20. 12. 2011 Drátované vánoční ozdoby, 290 Kč, 5 volných míst, 17-19 hod.
 St 21. 12. 2011 Udělej si šperk, 320 Kč, počet osob neomezen, kurz probíhá kdykoliv po celý den
 Čt 22. 12. 2011 Dekupáž, 300 Kč, počet osob neomezen, kurz probíhá kdykoliv po celý den
 Pá 23. 12. 2011 Textilní den, 300 Kč, počet  osob neomezen, kurz probíhá kdykoliv po celý den

Kontakt: tel: 608 423 221, email: Tereza. Janackova@seznam.cz, www.atelierstojan.cz

Výtvarné centrum Stojan Vás zve na kurzy

Magistrát města Ostrava dopo-
ručil jednotný vizuální styl zpra-
vodajů městských obvodů. Pro 
Zpravodaj městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky by to 
znamenalo změnu nejen ve for-
mátu – původní, novinový formát 
by se změnil na formát A4 – ale 
i v barevném provedení.  Během 
měsíce června jsme uskuteč-
nili mezi vámi, obyvateli Ma-
riánských Hor a Hulvák, anketu. 
Ptali jsme se, zda byste ocenili 
změnu Zpravodaje. Jednotnou 
odpovědí bylo rozhodné NE, 
hlavně z důvodu navýšení fi nanč-
ních nákladů na barevné vydání. 
I my zastáváme stejný názor. 
Finance jsou třeba na opravy 
chodníků, zlepšení prostředí 
v našem městském obvodě a ne 
na změnu černobílých novin na 
barevný časopis. Jsme rádi, že se 
vám, občanům, náš Zpravodaj líbí, 
že se stal domácím společníkem. 
I nadále se budeme snažit, abys-
te se na Zpravodaj těšili a čerpali 
z něj důležité informace. (GZ)

Změnu nechcete

Opilí mladiství tropili výtržnosti v ulicích
Dne 23. září 2011 v nočních hodinách zasahovali 

strážníci městské policie proti skupině osob, které na 
ulici v Ostravě-Mariánských Horách kopaly do všeho, 
co cestou míjely – sloupů veřejného osvětlení, popel-
nic i zaparkovaných vozidel. Když si mladíci všimli 

strážníků, rozutekli se. Strážníkům se podařilo dva zadržet. Jednalo 
se o dva 16leté mladíky. Ti pak vinu svalovali na kamarády, kteří 
utekli, oni že prý jen přihlíželi. Jelikož byl z obou mladíků cítit 
alkohol, byla u nich provedena orientační dechová zkouška, která 
vyšla v obou případech pozitivně – 0,66 a 2,00 promile. Strážníci 
vzhledem k věku mladíků přivolali na místo lékaře a ten rozhodl 
o převozu obou do nemocnice. Odtud byl jeden z chlapců v dopro-
vodu matky propuštěn hned po vyšetření, druhý (s vyšším obsahem 
alkoholu v dechu) byl v nemocnici hospitalizován. O události bude 
informován orgán sociální péče.

Muž přijel na nákup autem opilý
Opilého řidiče přistihli strážníci městské policie dne 29. září 2011 

v Ostravě-Mariánských Horách. 47letý muž byl za volantem svého 
vozidla přistižen ve chvíli, kdy odjížděl od obchodu, kde předtím 
nakupoval. Strážníkům přiznal, že před jízdou požil větší množství 
alkoholu a orientační dechová zkouška, která u něj byla provede-
na, prokázala 2,48 promile. Strážníci na místo přivolali Policii ČR, 
muži hrozí obvinění z trestného činu.

MĚSTSKÁ POLICIE ZASAHUJE
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  PONDĚLÍ

  5301 Výtvarný I. 13.30-16.00 Horáková E. 6-12 let 800,- Je zaměřený na různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, jemnou motoriku. Výstupem ze zájmového útvaru může být 
      i příprava na umělecké střední a vysoké školy.
 Keramika v MŠ 12.30-14.30 Tešnarová, Pavúková 3-6 let  Keramika je zaměřena na rozvoj fantazie, na jemnou motoriku, výrazně podporuje estetické cítění u dětí, mládeže
      a dospělých.
 Klub desk. her 13.00-14.30 Kovarik D. 7-15 let  Výuka formou lekcí-základům moderních společenských deskových her, které rozvíjejí logické myšlení, učí týmové role.
 při ZŠ Bulharská     Klub deskových her má úspěchy v umístění na různých soutěžích
  5308 Cvičení FLEXI-BAR 13.00-14.00 Krulová V. dospělí 800,-/80,- Aerobní cvičení s pružnou tyčí, zaměřené na posilování svalů zádových, břišních a zlepšení celkové stability těla.
  5302 Keramika I. 14.30-16.00 Tešnarová L. 6-15 let 700,- Keramika je zaměřena na rozvoj fantazie, na jemnou motoriku, výrazně podporuje estetické cítění u dětí, mládeže
      a dospělých. 
  5308 Cvičení FLEXI BAR 14.30-15.30 Krulová V. 8-15 let 800,-/80,- Aerobní cvičení s pružnou tyčí, zaměřené na posilování svalů zádových, břišních a zlepšení celkové stability těla.
  5333 Klub deskových her 15.00-17.00 Krulová V., 7-15 let 500,- Výuka základům moderních společenských deskových her, které rozvíjejí logické myšlení, učí týmové role.
 Korunka - přípravka   Kovarik D.    Klub deskových her má úspěchy v umístění na různých soutěžích.
  5302 Keramika II. 16.00-17.30 Tešnarová L. 6-15 let 700,- Keramika je zaměřena na rozvoj fantazie, na jemnou motoriku, výrazně podporuje estetické cítění u dětí, mládeže
      a dospělých.
  5301 Výtvarný II. 16.00-18.00 Horáková E. 12-20 let 800,- Je zaměřený na různé druhy kresby a malby,rozvíjí fantazii, motoriku. Výstupem ze zájmového útvaru může být
      i příprava na umělecké střední a vysoké školy.
  5311 Zdravotní cvičení I. 17.00-18.00 Kovarik D. dospělí 500,-/50,- Cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením fyzioterapeuta.
  5308 Cvičení FLEXI-BAR SÁL 18.00-19.00 Krulová V. dospělí 800,-/80,- Aerobní cvičení s pružnou tyčí, zaměřené na posilování svalů zádových, břišních a zlepšení celkové stability těla.
  5314 Břišní tance MATA HARI 18.00-19.00 MUDr. Poláčková dospělí 800,-/80,-/h Výuka břišních tanců, proslulá taneční skupina břišních tanců MATA HARI
  5312 HLUBINA – soubor SÁL 19.00-21.30 Skálová H. 16-… 500,- Folklorní soubor
 + přípravka
  5313 HLUBImuzika Č.5 17.00-19.30 Skálová H., Skála D. 16-… 500,- Folklorní soubor - hudba

  ÚTERÝ

  5301 Výtvarný III. 14.30-16.00 Horáková E. 6-12 let 800,- Je zaměřený na různé druhy kresby a malby,rozvíjí fantazii, motoriku. Výstupem ze zájmového útvaru může být
      i příprava na umělecké střední a vysoké školy.
 Klub deskových her 13.30-14.30 Kovarik D., Pavúková, 7-15 let 500,- Výuka základům moderních společenských deskových her, které rozvíjejí logické myšlení, učí týmové role.
 Korunka - DRUŽINY   Krulová   Klub deskových her má úspěchy v umístění na různých soutěžích.
  5302 Keramika III. 14.30-16.30 Tešnarová L. 6-15 let 700,- Keramika je zaměřena na rozvoj fantazie, na jemnou motoriku, výrazně podporuje estetické cítění u dětí, mládeže
      a dospělých.
  5301 Výtvarný IV. 16.00-18.00 Horáková E. 12-20 let 800,- Je zaměřený na různé druhy kresby a malby,rozvíjí fantazii, motoriku. Výstupem ze zájmového útvaru může být
      i příprava na umělecké střední a vysoké školy.
  5320 Mažoretky Elite - přípravka 16.00-18.00 Gelnarová D. 7-15 let 700,- Proslulý soubor mažoretek pod vedením zkušené trenérky, rozvoj jemné motoriky, tance a týmové spolupráce
  5307 TK J. Calábkové - Berušky 16.00-17.00 Kuchařová 4-6 let 700,- Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění zaměřen na nejmenší děti.
  5307 TK J. Calábkové hl. kateg. 18.00-20.30 Kuchař, Kuchařová Od 14 let 900,- Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění.
  5324 Parlament dětí a mládeže 16.00-17.00 Krulová V., Secová J. Do 18 let  Pravidelné setkávání dětí a mládeže města Ostravy

  STŘEDA

  5306 Dětský klub štěstí - junior 9.00-11.00 Krulová V. 3-5 let –  80,-/lekce Možnost hlídání dětí pod odborným dozorem s pohybovými a výtvarnými aktivitami. 
  5311 Zdravotní cvičení II. 9.00-10.00 Kovarik D. dospělí 500,-/50,-/h Pomalé cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením fyzioterapeuta.
  5311 Zdravotní cvičení III. 11.00-12.00 Kovarik D. dospělí 500,-/50,-/h Pomalé cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením fyzioterapeuta.
  5302 Keramika IV. 14.00-16.00 Goluchová K. 6-15 let 700,- Keramika je zaměřena na rozvoj fantazie, na jemnou motoriku, výrazně podporuje estetické cítění u dětí, mládeže
      a dospělých.
  5311 Zdravotní cvičení IV. 15.00-16.00 Kovarik D. dospělí 500,-/50,-/h Pomalé cvičení s pomůckami i bez zaměřené na posilování a zpevnění celého těla pod vedením fyzioterapeuta.
  5330 Žonglování pro začátečníky SÁL 16.00-17.00 Pavúková Od 7 let 400,- Výuka základům žonglování a zlepšení koordinace pohybů a balanční cvičení
  5331 Divadelní soubor ZATÍMnijak SÁL 17.00-19.00 Pavúková Od 8 let 500,- Divadelní soubor, podpora týmové souhry, rozvoj uměleckého vnímání
  5303 Keramika V. 16.00-18.00 Goluchová K. 6-15 let 700,- Keramika je zaměřena na rozvoj fantazie, na jemnou motoriku, výrazně podporuje estetické cítění u dětí, mládeže
      a dospělých.
  5307 TK J. Calábkové 17.00-20.30 Kuchař, Kuchařová 11-14 let 900,- Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění. 
  – závodní tým Junior
  5307 TK J. Calábkové 17.00-20.30 Kuchař, Kuchařová Od 14 let 900,- Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění.
 hl. kategorie
  5333 Klub deskových her 16.00-20.00 Kovarik D., Klumpar J. Neomezeno 500,-/50,-/vs. Deskové hry rozvíjejí logické myšlení, učí týmové role. Klub deskových her má úspěchy v umístění na různých soutěžích

  ČTVRTEK

  5334 Cvičení maminek s dětmi 10.00-11.00 Kuchařová J. Od 12 do  700,-/70,-/vs. Odborně vedené cvičení pro maminky s dětmi se zaměřením na zdravý vývoj dítěte a na kontakt s matkou.
    24 měsíců
  5301 Výtvarný pro MŠ 9.30.-12.00 Horáková E. 4-6 let 800,- Je zaměřený na různé druhy kresby a malby,rozvíjí fantazii, motoriku.
  5308 Cvičení FLEXI-BAR SÁL x 17  Krulová V. dospělí 800,-/80,- Aerobní cvičení s pružnou tyčí, zaměřené na posilování svalů zádových, břišních a zlepšení celkové stability těla.
  14.00-15.00
  5301 Výtvarný V. 13.30-16.00 Horáková E. 6-12 let 800,- Je zaměřený na různé druhy kresby a malby, rozvíjí fantazii, motoriku. Výstupem ze zájmového útvaru může být i příprava
      na umělecké střední a vysoké školy.
  5305 Chci cvičit ale…! 15.30-16.30 Krulová V. 12- 800,-/80,- Cvičení pro ty, co se sebou něco chtějí udělat, ale zatím se bojí nebo stydí, zaměřené na posilování
      svalů zádových, břišních a zlepšení celkové stability těla.
  5341 Školka lyžařská 16.00-18.00 Smičková K. 4-15 let 500,- 1500 Se zaměřením na zdravý pohyb, zdokonalení v lyžování nebo učení se lyžování. Zájezdy v zimním období do Beskyd.
  5301 Výtvarný VI. 16.00-18.00 Horáková E. 12-20 let 800,- Je zaměřený na různé druhy kresby a malby,rozvíjí fantazii, motoriku. Výstupem ze zájmového útvaru může být i příprava
      na umělecké střední a vysoké školy.
  5304 MODELING 16.45-17.45 Krulová V. 12- 80,-h Jak se oblékat, chodit… „být IN“
  5308 Cvičení FLEXI-BAR 18.00-19.00 Krulová V. dospělí 800,-/80,- Aerobní cvičení s pružnou tyčí, zaměřené na posilování svalů zádových, břišních a zlepšení celkové stability těla.
 PRAHlubina 19.00-21.00 Skálová H., Macečková K. Dospělí 50,-/h Folklorní soubor
  5312 HLUBINA – soubor 19.00-21.30 Skálová H. 16-… 500,- Folklorní soubor
 + přípravka

  PÁTEK 

  5307 TK J. Calábkové 
 – přípravka, junioři 15.00-20.30 Kuchař, Kuchařová Neomezeno 900,- Společenský tanec s podporou rozvoje pohybu, hudebního a estetického cítění
 i hlavní kategorie

Další podrobnosti, akce a jiné zajímavosti a kompletní přehled kroužků najdete na www.svc-korunka.cz. Kroužky SVČ Korunka jsou pro předškolní a školní děti, pro mládež i pro dospělé. 
Přihlásit se můžete i v průběhu školního roku, cena bude upravena. Přihlášky do kroužků jsou k dispozici na recepci SVČ Korunka. Jste srdečně zváni!

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU KORUNKA Ostrava – Mariánské Hory, příspěvková organizace součásti zařízení:
STŘEDISKO PŘÍRODOVĚDCŮ, Ostrava-Poruba, Čkalovova 10 l STŘEDISKO TURISTIKY, Ostrava-Poruba, B. Martinů 17

Přehled kroužků pro školní rok 2011-2012 SVČ Korunní
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
tř. 28. října 266, Ostrava-Mar. Hory

(první zastávka za náměstím směr Poruba,
před restaurací Zátiší) telefon 596 626 594

Ve chvílích nejtěžších, při ztrátě blízkého člověka,
obraťte se na nás.

Bez čekání u nás zajistíte vše, co souvisí s úmrtím
i pohřbem kdekoliv, i mimo Ostravu a ČR.

Pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Převozy po pracovní době nonstop

– volejte 596 626 594 nebo 777 334 036

SKLENÁŘSTVÍ
S-SERVIS

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

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

Své náměty či připomínky k úklidu
pište prosím na e-mail:

uklid@marianskehory.cz
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BERUŠKA - Svatební salón
Vám nabízí nejlevnější služby

i svatbu na splátky.
Půjčovné od 500 Kč

Pohraniční 104, OSTRAVA
Tel.: 732 927 538/721 772 155

ČESKÝ LETÁK

Doručování zásilek po Ostravě.
Tel.: 732 927 538/721 772 155

NABÍZÍME ROZNOS
REKLAMNÍCH LETÁKŮ A NOVIN
PRO FIRMY A OBCHODNÍ DOMY

PEDIKÚRA
A MASÁŽ
Krásenská Pavlína

Tel.: 732 927 538

SaP ÚKLID
n  Nabízíme úklidy rodinných domů, 

fi rem, atd.
n  Čištění koberců, sedacích  

souprav i interiérů v autě.
n  Služby seniorům, nákupy, úklid, 

odvoz k lékaři, atd.
n  Noční kurýr vám vše doveze  

a nakoupí.
n  Hospodyně pro úklid, vaření, 

žehlení, atd.
n  Hodinový manžel vám opraví, 

poseče trávu, atd.
n  Malířské, zednické, instalatérské 

práce.
Tel.: 732 927 538/721 772 155

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

 
-  zmírnění bolestí 

různého původu
-  složení: stříbro, měď, uhlík, 

bavlna, elastan

 Daliborova 15, Mariánské Hory - 
telefon: 596 637 081, mobil: 777 703 505

www.atlastrade.cz

u pekárny

Návleky Kine Tex
unikátní výrobek

JAPONSKÁ TECHNOLOGIE ZA VÝHODNOU CENU

EUROOPTIK, s.r.o. 28. října 253, Ostrava-Mar. Hory

AKCE – 30 % na brýlové čočky
HOYA EYAS 1.6 včetně Transitions

VÝPRODEJ obrub a slunečních brýlí

Sleva až 50 %
platnost do 30. 12. 2011
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