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Citát: Dej si pozor, s kým se ti nejvolněji dýchá, s kým zní tvůj 
hlas nejjasněji, a podle toho si zařiď svůj život.  František Kožík

Přivítali jsme nové
spoluobčánky  str. 3

Druhý ročník soutěže
Čertovské pohádky
vzbudil velký ohlas str. 4

Radnice nechala
zpracovat studii

Radnice má investiční záměr 
na využití areálu v lokalitě 
bývalého koupaliště na Hul-
váckém kopci a jeho nejbližší-
ho okolí. Nechala zpracovat 
studii sportovního, rekreačního 
a oddechového komplexu 
s prvky ambulantního lázeňství 
a s co možná nejvyšší mírou 
využití jednotlivých nabídko-
vých aktivit v průběhu celého 
roku. S obsahem studie byli 
seznámeni také zástupci médií 
na setkání s novináři dne 27. 
srpna. Autorem návrhu je pro-
jektant Jaromír Pokorný, který 
počítá s tím, že zákazníkem 
bude běžný občan Ostravy 
a blízkého okolí, který chce 
celoročně aktivně využít svůj 
volný čas v kvalitním prostředí 
a s dobrým standardem služeb. 
„Jde nám o to, aby byl areál 
zpřístupněn opravdu co nejšir-
ší veřejnosti za mírné ceny,“ 
vysvětlil Pokorný. Starostka 
Liana Janáčková jej doplnila: 
„Pozemek, který je v majetku 
města Ostravy a Ostravských 
městských lesů, má řadu nespor-

ných pozitiv – je lukrativní 
svou polohou, dobře dostupný 
pěšky, na kole či městskou hro-
madnou dopravou a obklopen 
zelení. Nově navržený areál by 
měl přesáhnout hranice obvodu 
přes Plzeňskou ulici směrem 
k nivám v sousední městské 
části, což se velmi zamlouvá 
vedení obvodu Nová Ves.“ 
Projekt Thermopark nabídla 
mariánskohorská radnice městu 
Ostrava. „Nestavíme koupaliště 
a nechceme konkurovat aqua-
parkům. Celoroční provoz bazé-
nu s teplou minerální jodobro-
mitou vodou je jen třešinka na 
dortu. V rámci areálu se nabízí 
celá řada dalších, nejen spor-
tovních aktivit, měla by zde 
vzniknout jakási mezistanice 
pro ostravské cyklistické stez-
ky. Jde nám o to, aby si měli 
lidé možnost na hodinu nebo na 
dvě v centru města oddechnout, 
zabavit se, zasportovat nebo jen 
tak posedět v příjemném pro-
středí vzrostlé zeleně,“ osvětlil 
princip fungování místostarosta 
Jiří Jezerský a dodal, že obvod 
však na realizaci projektu nemá 
peníze. „Nebráníme se tomu, 

aby se toho ujal soukromý 
sektor, pokud město Ostrava 
nezíská dotaci z EU a nevloží 
do projektu fi nance ze svého 
rozpočtu. Předpokládaný obnos 
je asi dvě stě milionů korun,“ 
uzavřel místostarosta.

Koupaliště na Hulváckém 
kopci, které bylo ve svých 
počátcích jediné v Ostravě, fun-
govalo od třicátých let minulé-
ho století až do roku 2000. Pro-
tože bylo technicky zastaralé 
a nároky na provoz byly fi nanč-
ně velmi náročné, nikdo neměl 
zájem dotovat provoz, ale ani 
složité opravy. Koupaliště 
zaniklo také kvůli konkurenci 
nových nebo moderně zrekon-
struovaných vodních parků 
a koupališť. 

 
Thermopark Hulváky

Je všeobecně známou sku-
tečností, že nad vrstvami 
vytěženého uhlí na Ostravsku 
jsou zmapovaná místa, kde se 
vyskytují teplé minerální vody. 
Tuto informaci využívají již 
řadu desetiletí lázně v Darkově 
a Klimkovicích. O tomto pří-
rodním bohatství v Ostravě ví 

kdekdo, i vrabci na střeše. Neji-
nak je tomu právě teď.

Již na samém začátku 20. 
století vznikaly myšlenky na 
založení lázní v Ostravě (rok 
1902, dr. May, starosta Mari-
ánských Hor). V odborném tis-
ku ze šedesátých let minulého 
století se setkáváme s názorem, 
že četná zřídla minerálních 
vod v Ostravě a jejím zájmo-
vém území tvoří předpoklad 
zřídelní základny Ostravy jako 
možného lázeňského centra. 
Dokonce svého času ostravský 
báňský odborník J. Folprecht 
dospěl k závěru, že léčebné 
a lázeňské město Ostrava pře-
trvá Ostravu uhelnou. V ostrav-
ských dolech je řada výronů 
kyselek, od zemité sádrovco-
vé slané jodobromové vody 
s obsahem CO2, která se 14. dub-
na 1902 provalila do hloubené 
jámy Bedřich v Zábřehu n. O., 
přes alkalickou slanou kyselku 
ze 7. patra bývalého Dolu Jan 
Šverma v Mariánských Horách 
a obdobnou kyselku, zjištěnou 
v průzkumných vrtech na uhlí 
v Zábřehu n. O., až po zemitou 
alkalickou slanou jodobromo-
vou kyselku na Dole Jeremenko 
ve Vítkovicích. Slané důlní vody 
jsou směsí vod jodobromových, 
miocénních a ferritových, sil-
ně mineralizovaných, teplých, 
s rozpuštěným CO2. Pro velkou 
vydatnost, vysokou koncentraci 
a zvýšenou teplotu jsou vhodné 
k využití v lékařství. Marián-
skohorsko-hulvácká radnice si 
nechala vypracovat studii, která 
řeší, co s bývalým koupalištěm 
v Hulvákách a jeho nejbližším 
okolím směrem na Novou Ves, 
zelenou oázou velkoměsta. 
Seznámili jsme s ním vedení 
města Ostravy, a to jak samo-
správu, tak i státní správu, aby 
nebylo pochyb o tom, že nám 
není lhostejné, co se dál bude 
dít na Hulváckém kopci. Držte 
palce, aby se Ostrava ztotožni-
la s touto bohulibou myšlenkou 
a dotáhla ji do zdárného konce 
– ke spokojenosti občanů. 

 Jiří Jezerský,
 místostarosta

Stane se Hulvácký kopec vyhledávaným
oddechovým místem pro celou rodinu?

Pozvánka na pouť 
Pojďte se společně s námi 

pobavit na Čertovskou pouť dne 
6. října od 10.00 do 18.00 hodin 
v areálu parku u plynojemu (u 
Rakety) poblíž zastávky 1. máje. 
l Pestrý celodenní program 

nabízí řadu aktivit pro celou 
rodinu, vystoupení Zdeňka Ize-
ra a skupiny Maxim Turbulen-
ce, nadějných ostravských kapel 
i loutkového divadla. Součástí 
bude mimořádně atraktivní soutěž 
v čertovském rámusení. 
l Podpořte svou účastí pře-

konání českého rekordu, kdy co 
největší počet čertů na jednom 
místě dělá co největší hluk. Vez-
měte si s sebou vlastní nástroje 
na vyrábění hluku, řehtačky, 
píšťalky, paličky i pokličky. 
l Nezapomeňte na škrabošky 

a jiné převleky, protože se bude 
také volit titul nejhezčí čertovské 
masky, jejíž držitel získá pěknou 
cenu. 
l Pro zájemce budou připrave-

ny za symbolickou cenu čertovské 
rohy a po celý den budou k dostání 
za mírný poplatek pikantní placky 
z Čertovy Lhotky, které se pečou 
jen jeden den v roce právě na naší 
pouti.  

Zaplaťte včas
Připomínáme všem majite-

lům pejsků, že k poslednímu 
dni měsíce září jsou splatné 
poplatky.  

Tento poplatek se týká všech 
poplatníků, kteří vlastní pejs-
ka a roční poplatková povinnost 
přesahuje jeden tisíc korun. Tito 
poplatníci mají možnost pla-
tit poplatek dvakrát ročně, a to 
k 31. březnu a 30. září každé-
ho roku. Majitelé pejsků bydlící 
v činžovních domech mají splatné 
poplatky dvakrát ročně, tedy 650 
korun a za každého dalšího psa 
975 korun. 

„Upozorňujeme, že již nejsou 
rozesílány poštovní poukáz-
ky. Poplatek lze zaplatit hotově 
v budově městského úřadu v pří-
zemí v pokladně dveře č. 4, dále 
na fi nančním odboru, kancelář č. 
35 a, 1. poschodí, nebo převodem 
na účet, vedený u České spořitelny 
a. s. Ostrava-Mariánské Hory, číslo 
účtu 19 -1649321399/0800 s uve-
dením variabilního symbolu nebo 
příjmení majitele. Tento variabilní 
symbol máte napsán na nových 
přihláškách a také na složenkách 
z dřívějších let,“ vysvětlila způso-
by platby pracovnice fi nančního 
odboru Jarmila Bystrianská.
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Občané si stěžovali na neúnosný hluk, radnice přispěla 
k vyřešení problému. Místní mají klidnější spánek

Radnice byla v červenci 
zaplavena velkým počtem stíž-
ností občanů na značný hluk 
a zvýšenou prašnost z pozemku, 
který se sice nachází na jejím 
území, ale patří fi rmě Ostravské 
komunikace. „Učiňte všechny 
možné kroky k tomu, aby se 
naše situace vyřešila,“ vyzývali 
občané. Největším problémem 
totiž bylo, že stavební stro-
je pracovaly v areálu skládky 
v noci. „Firmu Thronum servis 
s. r. o., která má pozemek pro-
najatý od společnosti Ostravské 

komunikace a. s., jsme požáda-
li, aby učinila taková opatření 
v provozu nákladních automo-
bilů, aby nebyla porušována 
vyhláška města,“ potvrdil mís-
tostarosta Jiří Jezerský. Obča-
né si konkrétně stěžovali, že 
navážení začíná vždy ve 22 
hodin a trvá až do šesté i sedmé 
hodiny ráno. „Obrovský hluk 
způsobuje vysypávání odpadu, 
jsou to hlavně kameny a pak 
následné třískání korby náklad-
ního auta, její spouštění zpět. 
Jsou to rány, při kterých se spát 

nedá. Už samotné neustálé při-
jíždění a odjíždění nákladních 
automobilů po komunikaci, kte-
rá je pod našimi okny, je velice 
hlučné a obtěžující. Auta neustá-
le pendlují tam a zpět, a pokud 
se nám podaří usnout ve chvíli, 
kdy jedou pro další náklad, jsme 
opět okamžitě probuzeni dal-
ší vykládkou,“ napsal v dopise 
Radovan Pernický, zástupce 
předsedy samosprávy jednoho 
z obytných domů, který sousedí 
s pozemkem, v ulici Gen. Hruš-
ky. Když zmíněná fi rma nedo-

držela písemné sliby, vedení 
radnice svolalo schůzku všech 
zainteresovaných stran – fi rem 
Ostravské komunikace a. s. 
a Thronum servis s. r. o., odboru 
životního prostředí Magistrátu 
města Ostravy a krajské hy-
gienické stanice. Jednání bylo 
úspěšné, protože teď už mají 
místní klid. Velká auta mohou 
na silnici jen za bílého dne. Roz-
hodla o tom bezprostředně po 
jednání fi rma Ostravské komu-
nikace, které část skládky fi rmě 
pronajaly.

Jubilanti
Blahopřejeme všem 
milým, vitálním 
a optimistickým 
seniorům, kteří 
oslavili své krásné 
devadesáté naroze-
niny. Za nás všech-
ny osobně popřál 
zdraví a hezké dny 
do dalších let první 
místostarosta Jiří 
Boháč a starostka 
Liana Janáčková.

Karel Svoboda

Ludmila Žitníková

Julie Kubečková

Marie Laníková Jan Blabla

Výherní hrací přístroje a loterní videoterminály v našem obvodu
Případů gamblerství nebo-

li patologického hráčství dnes 
přibývá, a shodně tak přibývá 
i nových forem hazardních her. 
Jedná se o opakované epizody 
hráčství, které dominují v živo-
tě jedince na úkor sociálních, 
rodinných a materiálních hod-
not a vedou k zadlužení. Ma-
riánskohorská radnice usiluje 
o eliminaci a postupné odstraně-
ní hazardu z městského obvodu. 
Proto od roku 2008 je v účinnosti 
obvodní závazná vyhláška (dále 
jen OZV), která časově reguluje 
provoz herních zařízení, a to od 
22.00 hodiny večerní do 10.00 
hodin rána. Na rok 2012 bylo 
fi nančním odborem na podkladě 
žádostí provozovatelů povoleno 
17 výherních hracích přístrojů 
v sedmi provozovnách. Oproti 
roku 2008, kdy bylo povoleno 

280 výherních hracích přístrojů 
(VHP), můžeme hovořit o úspě-
chu. Avšak se jedná jen o pou-
hou iluzi, neboť tato volná místa 
zaplnila novější verze výherních 
hracích přístrojů, tedy loterní 
videoterminály, které povoluje 
ministerstvo fi nancí, ač se při 
povolení postupuje dle stejného 
právního předpisu a jsou umís-
těny v našem obvodu, nemají 
úředníci možnost kontroly jako 
u výherních hracích přístrojů. 
V provozu je asi 270 kusů těch-
to herních zařízení. Většina je 
povolena před platností naší 
OZV s dobou omezení provozu, 
takže jsou v provozu nonstop.

Další údaje o počtu výher-
ních zařízení v okolních měst-
ských obvodech: největší obvod 
Ostrava-Jih má v provozu při-
bližně 450 kusů VHP – zhruba 

50procentní pokles, asi 900 
kusů jiných výherních loterních 
videoterminálů, v městské části 
Ostrava-Poruba se snížil počet 
povolených VHP na polovinu, 
asi 220 kusů. Herních zařízení 
povolených MF ČR je v provo-
zu asi 560 kusů. Sousední obvod 
Ostrava-Vítkovice má povolený 
provoz 23 kusů VHP a jiných 
technických zařízení je 139 kusů.  
V  městském obvodu Moravská 
Ostrava a Přívoz je stanovený 
vyhláškou zákaz provozu VHP 
a jiných videoloterních termi-
nálů na celém území s platnos-
tí od 1. ledna 2012. V provozu 
jsou však všechna herní zaříze-
ní povolená před platností této 
vyhlášky, což je 11 kusů VHP, 
jiných technických zařízení 880 
kusů. Novela loterního zákona 
platná od 1. ledna 2012 posky-
tuje tříletou ochrannou lhůtu 

zabraňující jejich rušení. Z toho-
to porovnání je zřetelné, že pro-
voz VHP povolených příslušný-
mi obecními úřady se snižuje 
a nahrazují je videoloterní ter-
minály povolené Ministerstvem 
fi nancí ČR, na kterých se hraje 
o podstatně vyšší fi nanční část-
ky.

V naší republice je odhadem 
více než sto tisíc patologických 
hráčů. Těch, kterým se stup-
ňují kvůli hraní problémy, ale 
ještě nepropadli hazardu úplně 
a nacházejí se někde na počát-
ku závislosti, je zřejmě kolem tří 
set tisíc  (K. Nešpor). Nejvíce 
se u nás projevuje závislost na 
hracích automatech, na kterých 
hráči také utratí zdaleka nejvíce 
peněz.

 Jarmila Bystrianská,
 fi nanční odbor

Radnice městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky se 
rozhodla řešit narůstající dlu-
hy nájemníků obecních bytů a 
s nimi spojené náklady na jejich 
vymáhání. Prodej pohledávek 
za dlužný nájem, za nedoplatky 
vyúčtování služeb spojených 
s užíváním bytů a z bezdůvod-
ného obohacení bude realizován 
na začátku roku 2013. Radnice 
se rozhodla dát dlužníkům šan-
ci, aby mohli uhradit své dluhy 
bez poplatků z prodlení. Pro-
to na základě rozhodnutí rady 
a Zastupitelstva městského 
obvodu Mariánské Hory a Hul-
váky jsou vyhlášeny „POPLAT-
KOVÉ PRÁZDNINY“.

Podmínkou prominutí poplat-
ků z prodlení a úroků z prodlení 
je:

1. úhrada do 31. 12. 2012 
dlužného nájmu, služeb spoje-
ných s bydlením a bezdůvodné 
obohacení splatných do 31. 8. 
2012 (včetně nájmu za 7/2012)

2. úhrada nákladů řízení 
u žalovaných a exekuovaných 
pohledávek

3. nevzniknutí od 31. 8. 
2012 (včetně nájmu za 8/2012) 
nových dluhů

4. po uhrazení výše uvede-
ných pohledávek podání písem-
né žádosti

Bližší informace naleznete na 
internetových stránkách měst-
ského obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky www.marianskehory.
cz.

 Lukáš Lesňák, vedoucí

Prodej pohledávek
za dlužníky
obecních bytů

Nejvyšší správní soud 
v Brně zrušil 150tisícovou 
pokutu, kterou v roce 2009 
uložil ostravskému obvodu 
Úřad pro ochranu hospodář-
ské soutěže (ÚHOS). Radni-
ce dostala původně pokutu 
za chybný výběr fi rem pro 
výměnu oken v ulici Ladisla-
va Ševčíka. „Někteří komu-
nální politici si na kritice hos-
podaření našeho městského 
obvodu postavili svou kariéru 
a nejednu předvolební kam-
paň. Rozhodnutí Nejvyšší-
ho správního soudu pro tyto 
hlučné populisty představuje 
špatnou zprávu, protože dává 
jasně najevo, že se v Ma-
riánských Horách vedených 
současnou starostkou Lianou 
Janáčkovou hospodaří dobře,“ 
řekl radní Patrik Hujdus. Rada 
pověřila starostku podáním 
žaloby na stát s požadavkem 
zaplacení úroků z neoprávně-
ně vynaložené částky 150 tisíc 
korun v trvání tří let a poško-
zení dobrého jména obvodu.

Soud zrušil pokutu
pro Mariánské
Hory
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Není to tak neobvyklá si-
tuace. Váš rodinný příslušník 
v seniorském věku, dosud ve 
všem soběstačný, se najednou 
ocitne v situaci, kdy potřebu-
je pravidelnou péči. Čekací 
doba pro umístění do domu pro 
seniory je dlouhá, zařízení pro 
dočasný pobyt jsou beznadějně 
obsazená, starost o handica-
povaného seniora leží plně na 
bedrech rodiny. Pomoc v téhle 
situaci nabízí Denní centrum 
pro seniory působící při Charit-
ním domu sv. Alžběty v Ostra-
vě-Mariánských Horách. Tým 
pracovníků nabízí seniorům 
a dospělým osobám od 27 let 
se zdravotním handicapem, 
demencí a smyslovými poru-
chami možnost denního pobytu 
od 7 do 16 hodin. Během toho-
to času je pro uživatele zajiš-

těn program, který podporuje 
jejich co největší samostatnost 
a soběstačnost, zprostředkuje 
kontakt s vrstevníky a odpoví-

dá jejich individuálním přáním 
a požadavkům. V takřka rodin-
ném prostředí a přátelské atmo-
sféře uživatelé realizují své 
zájmy a koníčky, například spo-
lečné vaření, výtvarné činnosti, 
ruční práce. Nedílnou součástí 
jsou výlety a vycházky (Zoo 
Ostrava, farma Velké Albrech-
tice), nabízíme i specializo-
vané programy (canisterapie, 
pohybová terapie). Zajišťujeme 
stravu během dne a v případě 
zájmu i svoz a odvoz uživa-
telů. Blíže se o našich aktivi-
tách dovíte na: www.ostrava.
charita.cz nebo přímo na našem 
středisku CHD sv. Alžbě-
ty, Zelená 2415/73, Ostra-
va-Mariánské Hory na tel.: 
599 526 912, 737 553 169.

 Vedoucí centra
 Martin Trubač

I malá pomoc je někdy velká

Denní centrum může být řešením aktuální sociální situace v rodi-
ně nebo také cestou k plnohodnotnému prožívání života člověka 
se zdravotním handicapem.

Vzdělávací programy, výtvarné činnosti, cvičení paměti, spo-
lečenské aktivity, besídky, návštěvy kulturních akcí, procházky 
nebo i podle možností uživatelů také výlety. 

V obřadní síni naší radnice proběhlo 2. června vítání nových 
občánků. Ve velmi příjemné a uvolněné atmosféře se už tradič-
ně ujal slova místostarosta Jiří Jezerský, který ač měl zabloko-
vaná záda a velké bolesti, zvládl svůj úkol na jedničku. „Děti 
dostaly kromě pamětních listů již tradiční medaile s názvem 
Miminko Mariánských Hor a miminko Hulvák, a také malý 
dárek od naší radnice,“ uvedla matrikářka Alena Michelová. 
O hudební doprovod se postarala děvčata z hudební školy 
E. Marhuly malým koncertem.

Přivítali jsme nové spoluobčánky

Téměř dvacítka dětí se stala ofi ciálními občánky obvodu.

Vlídné a milé přijetí se dostalo všem dětem od místostarosty 
obvodu Jiřího Jezerského.

Z úst mnoha ekonomických 
odborníků zaznívají stále častěji 
slova o tom, že je důležité aktivně 
bojovat s nezaměstnaností a hle-
dat nástroje k jejímu postupnému 
snižování, případně alespoň nalé-
zat řešení, aby se nezvyšovala. 
Obyvatel Ostravy se tento problém 
velmi týká, o prázdninách dosáhla 
míra nezaměstnanosti v našem 
městě 11,9 procenta, v evidenci 
úřadu práce bylo více než 21 tisíc 
osob a proti tomu jen desetina pra-
covních míst v nabídce. Je obvyk-
lé, že politici v pravidelných inter-
valech, zejména před volbami, sli-
bují vznik nových pracovních míst. 
Jistě se podobných slibů dočkáme 
i v říjnu, než půjdeme volit kraj-
ské zastupitele. Dnešní doba totiž 
nenabízí každému automatický 
nárok na pracovní místo, a i když 
jej máme, zkušenost se ztrátou 
zaměstnání či obavu z ní zažila 
téměř každá domácnost. Proto je 
důležité pouze neslibovat, ale jed-
nat. Největší kompetence pro boj 
s nezaměstnaností má vláda, přes-
to je i na komunální úrovni možné 
pokusit se míru nezaměstnanosti 
snižovat. V Mariánských Horách 
jsme našli způsob, kterým hodlá-
me nezaměstnaným spoluobčanům 
pomoci. Učiníme tak prostřednic-
tvím pobídky podnikatelům a fi r-
mám, které své podnikání realizují 

v nebytových prostorách pronaja-
tých od našeho městského obvodu. 
Každá taková společnost, která 
nabídne pracovní místo člověku 
s trvalým bydlištěm v Mariánských 
Horách či Hulvákách, který je evi-
dovaný na úřadu práce déle než tři 
měsíce nebo je absolventem střed-
ní či vysoké školy, získá slevu na 
nájemném trvající po celou dobu 
nově vzniklého zaměstnaneckého 
vztahu ve výši pět procent. Sleva 
bude přiznána za každého nového 
zaměstnance, až do celkové výše 
25 procent. Chci věřit tomu, že 
tento ojedinělý způsob motivace 
podnikatelů, kdy mohou ušetřit až 
čtvrtinu nájemného, pomůže obča-
nům našeho městského obvodu při 
hledání práce. Vedení mariánsko-
horské radnice přijalo a odsou-
hlasilo můj návrh s vědomím, že 
se nejedná o všelék, který vyřeší 
komplexní otázku nezaměstna-
nosti a že tento postup zcela jistě 
není vhodný pro úplně každého. 
Přesto jsem rád, že jsme se doká-
zali shodnout na jeho realizaci, 
a osobně budu spokojený za každé-
ho člověka evidovaného na úřadu 
práce, který díky našemu novému 
opatření práci získá.

Patrik Hujdus,
radní městského obvodu
Mariánské Hory a Hulváky

I na komunální úrovni je možné 
bojovat s nezaměstnaností

Již od roku 1998 si svět 1. říj-
na připomíná Mezinárodní den 
seniorů. Právě v tento den byl to-
tiž Organizací spojených náro-
dů a jejím tehdejším tajemní-
kem Kofi m Annanem vyhlášen 
rok 1999 Mezinárodním rokem 
seniorů. Den seniorů je oslavou 
všeho, co společnosti přináší 
senioři. „Zastavte se na chvil-
ku v tento den a vzpomeňte si 
na všechny svoje blízké – rodi-
če, babičky, dědečky. Udělejte 
si hezký den, na který budete 
vzpomínat. Při této příležitosti 
jsme pro oslavence připravili 
posezení s pohoštěním a dopro-
vodným programem. Akce se 
uskuteční dne 2. října ve 14 
hodin v klubovně Domu s pečo-
vatelskou službou, ulice Šimáč-
kova 27 a dne 4. října ve 14 
hodin v Domě s pečovatelskou 
službou, ulice Novoveská 14. 
Vítáni jsou všichni senioři naše-
ho městského obvodu, kterým 
srdečně k tomuto svátku blaho-
přejeme,“ uvedli svorně zaměst-
nanci pečovatelské služby.

Připomeňte si 
s námi
celosvětový den 
seniorů

Mariánskokohorský 
chrám Panny Marie 
Královny patří mezi tři 
největší chrámy v rám-
ci Moravskoslezského 
kraje a rovněž patří 
společně s nedaleko 
sousedící stavbou fary 
mezi významné kul-
turní památky nejen 
našeho obvodu, ale 
i města Ostravy. Sa-
motná secesní budo-
va fary pochází z roku 
1912, kostel byl slav-
nostně vysvěcen o čtyři roky dří-
ve, v roce 1908, a patrocinium 
(zasvěcení) kostela se slaví dne 
22. srpna. Zastupitelé statutár-
ního města Ostravy na svém 
červnovém zasedání rozhodli 
o poskytnutí neinvestiční dotace 
na opravu a zachování kulturní 
památky – budovy fary – část-
ku 600 tisíc korun. Tato částka 
z rozpočtu města je určena na 
výrobu a výměnu oken ještě do 
konce tohoto roku. Jako zastu-
pitel města jsem se osobně pře-
svědčil o nutnosti provedení 

výroby a výměny historických 
oken. Celkem na svém minulém 
zasedání zastupitelé z rozpoč-
tu města rozdělili pro všech-
ny městské obvody na obnovu 
kulturních památek celkem 2,5 
milionu korun.

Po dokončení výměny starých 
a mnohdy už nefunkčních oken 
dostane opravená historická 
dominanta městského obvodu 
Mariánských Hor a Hulvák nový 
vzhled, ale na druhé straně si 
zachová svůj historický ráz. 

Radomír Michniak, zastupitel 

Město Ostrava dalo 600 tisíc
korun na opravu fary

Na opravy historické budovy budou 
dohlížet památkáři.
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Čistá a průjezdná Ostrava za podpory
městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky

Radnici v Mariánských Ho-
rách a Hulvákách před nedáv-
nem oslovil spoluobčan Ivan 
Matušák s nápadem vybudo-
vat půjčovnu skútrů s možností 
krytého stání pro další úsporná 
a životní prostředí šetřící vozi-
dla. V duchu motta „Levný 
a dobrý společník s nízkými 
provozními náklady do města, 
na výlety, za prací a poznáním“ 
mapuje radnice zájem občanů 
o tuto službu. Cílem projektu je 
osobám žijícím v Ostravě umož-
nit cestovat do práce, za nákupy 
a výlety v Ostravě a okolí za níz-

ké provozní náklady, a zároveň 
tak přispět ke snížení zplodin 
CO2. „Záměrem je vybudovat 
kryté parkování pro motocykly, 
ve spolupráci s obvodem Mari-
ánské Hory a Hulváky, se zařa-
zením do celkové revitalizace 
sídliště na Fifejdách. K tomu ale 
potřebujeme zpětnou odezvu od 
občanů, zda by takovou službu 
uvítali,“ uvedl Ivan Matušák. 
Podle předběžných průzkumů 
by si rádi občané pořídili skútr, 
ale nemají kde pakovat a bojí se, 
že jim jej někdo zcizí. „Kryté 
hlídané stání by tento problém 

vyřešilo. Cena skútrů je od 14 
do 30 tisíc korun podle znač-
ky a modelu. Provozní náklady 
jsou minimální a činí průměrně 
87 korun na sto kilometrů, za 
parkování vydáte 150 korun za 
měsíční pronájem stání,“ popsal 
výhody Ivan Matušák. Projekt 
Čistá a průjezdná Ostrava nabí-
zí kryté a zabezpečené stání pro 
skútry a motorky s možností 
možného pronájmu na jeden 
den, ale i dlouhodobě. Měli 
byste zájem? Pište na adresu: 
zpravodaj@marianskehory.cz. 
Těšíme se na odpovědi.

Statutární město Ostra-
va vyhlásilo V. ročník ankety 
Senior roku. Návrh na ocenění 
u příležitosti Mezinárodního dne 
seniorů může do 15. října 2012 
zaslat každý, kdo zná ve svém 
okolí mimořádně aktivního 
(v konkrétní oblasti) člověka 
staršího 65 let s bydlištěm na úze-
mí města Ostravy, který dodnes 
výjimečným způsobem přispívá 
ke zlepšení života společnosti. 

V přihlášce je třeba uvést jmé-
no, příjmení, věk, adresu bydliš-
tě, telefonický nebo e-mailový 
kontakt na kandidáta, zdůvod-
nění nominace, jméno a kontakt 
na předkladatele. Tipy posílejte 
na adresu: Redakce Ostravská 
radnice, Prokešovo nám. 8, 
729 30 Ostrava, nebo e-mail: 
gba lcar ikova@ost rava .cz .
Na obálku nebo do e-mailu při-
pište heslo Senior roku 2012.

Veřejnost může opět posílat hlasy
do ankety Senior roku

Do druhého ročníku literár-
ní soutěže Čertovské pohádky, 
který pro děti ze základních 
škol uspořádal městský obvod 
Mariánské Hory a Hulváky, se 
přihlásilo více než 150 auto-
rů z celé Ostravy. Zpracovat 
obtížně uchopitelné téma Čerti 
a mimozemšťané nebylo vůbec 
jednoduché. Úroveň pohádek 
ale byla velmi vysoká, a pro-
to to měla mimořádně těžké 
i odborná porota, v níž zasedli 
mimo jiné také starostka Liana 
Janáčková a náměstek primáto-
ra města Ostravy Martin Štěpá-
nek. Vznikla řada nádherných 
pohádkových příběhů. „Mezi 
dětmi se opět našli nadějní 
spisovatelé, kteří využili pří-
ležitosti a nebáli se netradiční 
téma letošního ročníku zpraco-
vat,“ řekl radní Patrik Hujdus. 
„Spojit do jedné pohádky čer-
ta a ufona určitě nebylo jed-
noduché a chtělo to velkou 
dávku fantazie. O to více jsme 
rádi, že se nám pohádek sešlo 
tak velké množství, děkujeme 
všem, kteří se soutěže zúčast-
nili, a gratulujeme vítězům,“ 
dodal radní. Starostku Lianu 
Janáčkovou velmi potěšilo, že 

se soutěž stala celoměstskou 
akcí a vzbudila takový zájem. 
Komise hodnotitelů posuzo-
vala velmi kvalitní pohádky, 
z nichž se do nejužšího výbě-
ru probojovalo deset příběhů. 
Hlavní porota se musela shod-
nout na trojici nejzajímavějších 
pohádek. „Pěkně jsme se u toho 

zapotili,“ přiznal náměstek pri-
mátora města Ostravy Martin 
Štěpánek a doplnil: „Sám jsem 
byl velmi překvapen celkovým 
počtem pohádek. Je to úžasný 
nápad a jsem rád, že Čertov-
ské pohádky získaly tradici. 
Už se těším na příští ročník.“ 
V konečném pořadí obsadila 

první místo Anička Motyčko-
vá s pohádkou Bonifác, Martin 
a Vanesa, druhý byl Jakub 
Chromečka s pohádkou Záchra-
na a jako třetí se umístila Vero-
nika Radová s pohádkou O líné 
Karolínce. Čertovské pohádky 
v letošním roce přišly s novin-
kou – výtvarnou soutěží, do kte-
ré se mohly zapojit děti mateř-
ských škol výhradně pořádají-
cího městského obvodu. Jejich 

úkol byl velmi jednoduchý: na-
malovat obrázek na téma Čert 
a mimozemšťan. V první pět-
ce se umístili Maxim Kude-
la a Adélka Vilcserová – oba 
z Křesťanské mateřské školy, 
Natálka Kuběnová, Karolína 
Russová a Mikuláš Jiříkovský 
– všichni z MŠ Matrosovova. 
Poděkování patří také všem 
partnerům, kteří věnovali hod-
notné ceny.

Druhý ročník soutěže Čertovské pohádky vzbudil velký ohlas

Nejšikovnější malíři se sešli společně se starostkou Lianou Janáč-
kovou (vpravo) a radním Patrikem Hujdusem (spodní řada vpra-
vo) na sklonku školního roku v restauraci s příhodným názvem 
Čertovka. Společně si pochutnali na sladkém pohoštění, které 
připravila majitelka restaurace. Kdo chtěl, mohl si nechat na obli-
čej namalovat čertíka nebo jiný obrázek od promotérů Hitrádia 
Orion.

Ocenění autoři pohádek dostali od vedení radnice a partnerů krás-
né ceny. Na snímku zprava jsou radní Patrik Hujdus, starostka 
Liana Janáčková a jeden z hlavních porotců – náměstek primátora 
města Ostravy Martin Štěpánek – a autoři nejzdařilejších pohá-
dek.

 Občanské sdružení Čertova Lhota ve spolupráci s mariánsko-
horskou radnicí zvou děti našeho městského obvodu na tradiční 
akci Rozloučení s létem, které se bude konat v prostoru Stojano-
va náměstí a Korunní ulice v pátek 14. září od 15 do 17 hodin. 
Přijďte, čeká na vás dobrá zábava. 

Rozloučení s létem se zábavou Věděli jste, že máme útulek pro fretky?
Jeden ze tří fretčích útulků 

v České republice se nachází 
v Ostravě přímo v Hulvákách. 
Vede jej Zuzana Machovská, 
která se pro založení útulku roz-
hodla po záchraně prvního fret-
čího samečka v únoru roku 2009. 
Od té doby se zde prostřídala již 
více než stovka fretek, které si 
jejich majitelé již nemohli nechat 
nebo je prostě přestaly bavit. 
Aby nemusely takové fretky 
být utraceny nebo vypuštěny do 
„volné“ přírody, kde nemají šan-
ci na přežití, přijímá je občanské 
sdružení vedené paní Machov-
skou do své péče, nabízí dále 
k adopci a dává jim druhou šanci 
na život. Fretky, které nemají to 
štěstí, že se do útulku dostanou 

přímou cestou od svých majitelů 
a bývají nalezeny někde volně 
pobíhající po venku, jsou často 
podvyživené a nemocné. Jejich 
uzdravení a další speciální péče 
jsou fi nančně velmi nákladné, 
a protože útulek žije pouze 
z darů, vítá každou fi nanční, 

ale i materiální pomoc. Fretka 
vypadá na první pohled mile, 
přátelsky a v myslích mnoha 
lidí je stále zakořeněna jako 
přítulný hlodavec, což je však 
velký omyl. Jedná se o šelmu 
a například doma chovanému 
králíčkovi může značně ublížit. 
Pokud je však o fretku dob-
ře postaráno, může být milým 
a hodným společníkem, jehož 
je možno chovat bez problémů 
v bytě a chodit s ním na procház-
ky. Na útulek se můžete obrátit 
jako naprostý začátečník, nebo 
i když fretku již vlastníte, ale 
potřebujete poradit s jejím cho-
vem. Více informací o útulku 
najdete na webových stránkách 
www.fretky-ostrava.cz.

Už podruhé uspořádala Armáda spásy v Ostravě akci 
s názvem Polévka je grunt. V Centru sociálních služeb pro ženy 
a matky s dětmi soutěžily týmy Magistrátu města Ostravy, kraj-
ského úřadu, starostové některých městských obvodů, Nadace 
OKD i kuchyní Armády spásy.

Porotu tvořili odborníci na slovo vzatí – kuchaři ostravských 
hotelů. Tímto netradičním způsobem chce Armáda spásy před-
stavit svou práci, pro kterou je polévka symbolem pomoci 
potřebným. Naše děvčata sice žádnou cenu nezískala, ale jejich 
polévka také chutnala. 

V Ostravě působí Armáda spásy už rovných dvacet let. Usi-
luje o to, aby její služby reagovaly na aktuální potřeby osob 
na okraji společnosti, především těch bez střechy nad hlavou. 
V zařízeních nachází denně pomoc přibližně 450 lidí, v zimě až 
o sto osob více.

Starostka se svými kolegyněmi 
vařila polévku pro potřebné
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Policie připravila akci
na dětském dopravním hřišti

Dne 26. září pořádá městská policie pro děti 
a širokou veřejnost program, který se bude konat 
na dětském dopravním hřišti v ulici Orebitské 

v Ostravě-Přívoze. Začátek je ve 13.30 hodin. 
Během odpoledních hodin si mohou účastníci 
vyzkoušet například jízdu zručnosti na kole nebo 
koloběžce, testy znalosti dopravních značek nebo 
se zapojit do soutěže ve skládání puzzle. V přípa-
dě nepříznivého počasí se akce nekoná.

Policisté pořádají bezplatný kurz
pro veřejnost

Městská policie Ostrava zve po prázdninové 
přestávce na další z letošních bezplatných kurzů, 
které pořádá v rámci projektu Bezpečnější Ostra-
va. Kurz s názvem Kde a jak hledat pomoc se 
koná se ve středu 26. září od 16 hodin. Místem 
konání bude budova v ulici Hlubinské 6 v Morav-
ské Ostravě (bývalé ředitelství městské policie). 
Hovořit se bude o tom, jak postupovat, když se 
člověk stane obětí trestného činu, kam se může 
obrátit se žádostí o pomoc a jak se může domoci 
případné škody, která mu takto vznikne. Nebude 
chybět oblíbená sebeobrana a i tentokrát bude 
připraven dětský koutek pro děti účastníků kur-
zu. Bližší informace získáte na tel. 599 414 165, 
950 739 407 nebo prostřednictvím elektronické 
pošty na adrese info@mpostrava.cz.
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STALO SE:

Žáci viděli, jak se čistí odpadní vody
V měsíci červnu se před koncem školního roku žáci 9. třídy 

ZŠ Gen. Janka v Ostravě-Mariánských Horách zúčastnili země-
pisné exkurze v Ústřední čistírně odpadních vod v Ostravě-Pří-
voze. Pro žáky bylo zajímavé vidět, co se s odpadní vodou děje. 
Zjistili mnoho nových informací, z nichž je spousta překvapila. 
Poděkování závěrem patří především panu Eduardu Barvířovi 
za to, že žákům tento neobvyklý zážitek umožnil.

Za pětky k lopatě 
Hitrádio Orion 

uspořádalo s koncem 
školního roku velkou 
akci, ve které hledalo 
nejhorší vysvědčení 
severní Moravy a Slez-
ska. Posluchači rádia 
měli možnost vytáh-
nout ze šuplíků své 
hříchy mládí a přiznat 
se ke špatným znám-
kám. Soutěž vyhrála 
Miroslava z Frýdku-
-Místku a získala netradiční odměnu. Společně s moderátorem 
rádia Jakubem Ohnutkem a pracovníky veřejné služby v pátek 
28. června zametala a uklízela v našem městském obvodě ulici 
Přemyslovců od radnice až po Mariánské náměstí. Doprovázel 
ji promotým Hitrádia Orion a po ukončení úklidových prací 
Miroslava získala od úřadu na památku lopatu a metlu. „Tato 
akce byla humorným zakončením školního roku a my jsme rádi, 
že právě náš městský obvod se do ní mohl zapojit a upozornit 
děti na to, že mít dobré známky se v životě vyplatí,“ popsal 
radní Patrik Hujdus.

Speciální letní tábor 
Občanské sdružení 

Volání naděje, sídlící 
v našem městském 
obvodě, uspořádalo pro 
děti z dětských domo-
vů a sociálně slabého 
prostředí speciální let-
ní tábor. Uskutečnil se 
ve Starých Hamrech na 
chatě Švarná Hanka ve 
dnech 3. až 12. srpna 
a zúčastnilo se jej cel-
kem 29 dětí z celé 
Moravy. Byly mezi 
nimi i děti z Marián-
ských Hor, ale také 
radní Patrik Hujdus, 
který na táboře působil 
jako hlavní vedoucí a je 
zároveň jedním z organizátorů celé akce. „Letní tábory připravu-
jeme pro sociálně znevýhodněné děti již několik let. Každoročně 
se pro ně snažíme zajistit takový program, aby na něj mohly ještě 
dlouho po prázdninách vzpomínat. Kromě běžných táborových 
aktivit, her a soutěží za námi přijíždějí speciální hosté, kteří s 
dětmi tráví část dne,“ shrnul Hujdus. Letos mezi ně zavítala ta-
ké starostka našeho obvodu Liana Janáčková.

Mariánskohorské náměstí přivítalo
Folklor bez hranic Ostrava 2012 

Cizokrajné melodie a tan-
ce putovaly, spolu s těmi čes-
kými, moravskými a slez-
skými, ulicemi Ostravy od 
13. do 17. srpna. Středeční 
odpoledne se neslo ve zna-
mení ostravského obvodu 
Mariánské Hory a Hulvá-
ky. Patronát nad festivalem 
v tento den převzala  sta-
rostka Liana Janáčková, 
která zástupce všech zúčast-
něných souborů přivítala na 
pódiu na Mariánskohorském náměstí a obdarovala je tradičně 
koláči.

Děti si na praktických příkladech 
vyzkoušely, jak probíhá poskytová-
ní první pomoci. Na fotografi i prá-
vě „zachraňují“ mluvčí ostravského 
magistrátu Andreu Vojkovskou – svou 
oddílovou vedoucí.

Pečovatelská služba 
pořádá v říjnu
den otevřených dveří

Pod sloganem „…aby se člo-
věk cítil být člověkem“ se od 8. 
do 14. října uskuteční již čtvrtý 
ročník celostátního Týdne so-
ciálních služeb ČR. K této akci 
se připojí i Pečovatelská služba 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky. Prostřednictvím 
dnů otevřených dveří mají obča-
né jedinečnou možnost navštívit 
sociální služby a dovědět se, co 
je zajímá. „Abyste měli lepší 
představu o tom, jak naše so-
ciální služba funguje, a zároveň 
získali všechny potřebné infor-
mace z první ruky, zavítejte na 
den otevřených dveří, který se 
koná dne 10. října v době od 
8 do 17 hodin v domech s pečo-
vatelskou službou v ulici Novo-
veská 14 nebo v ulici Šimáčkova 
27,“ pozvala za všechny zaměst-
nance vedoucí oddělení péče 
o seniory a osoby se zdravotním 
postižením Marcela Kočová.

Máte zdravotní problémy spo-
jené s nadváhou? Nelíbili jste 
se sobě v plavkách? Problémy 
s nadváhou je nutno řešit včas. 
Pokud naše váha byla v osm-
nácti letech v normě, neměli by-
chom ji zvýšit v pozdějším věku 
o více než deset procent. V pří-
padě, že přibíráme-li za rok více 
než dvě kila, je to známka toho, 
že je něco v životním stylu špat-
ně. „Nejčastějším problémem 
je nesprávná strava nebo nedo-
statečný pohyb. Nadváha vede 
nejen k nespokojenosti s naším 
tělem, ale velmi často kompli-
kuje pohyb. Dále podporuje 
vznik cukrovky, vysokého krev-
ního tlaku a podobně,“ osvět-
lila lékařka Šárka Andělová, 
která vede kvalifi kované kurzy 
snižování nadváhy. Ze všech 
stran se na nás hrnou nabídky na 
„bezbolestné hubnutí“ pomocí 
náplastí, potravinových doplň-

ků, koktejlů a dalších přípravků. 
„Při nich často nezhubneme, 
nebo snížíme mírně svou váhu, 
ale po návratu k normální stra-
vě rychle přibereme. Nejlepším 
a ověřeným způsobem zhubnu-
tí je naučit se, co a kolik čeho 
naše tělo potřebuje ke správné-
mu fungování,“ zmínila Šárka 
Andělová. Dobrou volbou je 
zkusit změnit své stravovací 
návyky a naučit se cvičit pod 
odborným dohledem a ve spo-
lečnosti lidí, kteří jsou na tom 
stejně jako vy, kteří s tím chcete 
něco dělat. V tříměsíčním kurzu 
absolvujete mimo jiné potřebná 
vyšetření a bude vám doporučen 
jídelníček podle vašeho základ-
ního metabolismu. Tříměsíční 
kurz v Ostravě startuje 26. září. 
Přihlášky a informace získáte 
na www.emnxxl.cz, případ-
ně na tel. číslech 731 464 387 
a 603 345 861.

Kurz navede, jak snížit nadváhu

Ostravský dětský sbor 
Základní umělecké školy 
E. Marhuly v Ostravě-Ma-
riánských Horách, jeden 
z předních dětských sborů 
nejen v ČR, přijme nové 
zpěváčky ve věku pět až 11 
let.

Nábor se uskuteční ve 
dnech 10. až 14. září od 15 
do 17 hodin v hlavní budo-
vě školy v Hudební ulici č. 
6. V případě dotazů volejte 
na tel. čísla 596 620 282, 
603 223 081, nebo pište na 
adresu: zus-e.marhuly@
cmail.cz. Veškeré informace 
o činnost sboru najdete na 
adrese: www.ostravskydet-
skysbor.net.

Nábor nových dětí 
do Ostravského 
dětského sboru
ZUŠ E. Marhuly

KRÁTCE:

KRIMI V OBVODU:
Jel v protisměru a ještě neměl doklady 

Dne 5. července spatřili strážníci motorové vozidlo, které k nim 
přijíždělo v jednosměrné ulici v protisměru. Řidiče zastavili a při 
zjišťování jeho totožnosti vyšlo najevo, že mu byl vysloven zákaz 
řízení motorových vozidel. Navíc sdělil, že vozidlo není jeho, 
a proto nemá u sebe od něj ani žádné doklady. Vzhledem ke zjiště-
ným skutečnostem byla na místo přivolána hlídka Policie ČR, která 
událost převzala k dalšímu šetření.

Zloděje vyrušil majitel vozidla
Strážníci při pochůzkové činnosti dne 6. července zaslechli alarm 

a po chvíli spatřili blikající výstražná světla vozidla, která spustil 
zabezpečovací systém vozu. Poté zaslechli křik. Od vozidla se daly 
na útěk dvě osoby, ty se však při spatření hlídky rozdělily a každá 
prchala jiným směrem. Strážníkům se podařilo zadržet podezřelé-
ho dvacetiletého muže. 

 
Nesmí řídit, přesto sedl za volant 

V srpnu řešili strážníci městské policie přestupek, kterého se 
dopustil 35letý muž. Jako řidič osobního motorového vozidla nere-
spektoval dopravní značení a odbočil v místě, kde je to zakázáno. 
Strážníci vyzvali muže k předložení dokladů, ten však předložil 
pouze doklad totožnosti. O řidičském průkazu tvrdil, že ho zapo-
mněl v práci. Záhy však vyšlo najevo, že muž má uložen zákaz 
řízení motorových vozidel. 
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Starostka městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky podle § 15 
písm. a) a § 27 zákona č. 130/2000 
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů 
a o změně některých zákonů, ve zně-
ní pozdějších předpisů,

oznamuje:
1. volby do Zastupitelstva Morav-

skoslezského kraje se uskuteční
v pátek dne 12. října 2012 v době 

od 14 hodin do 22 hodin,
v sobotu dne 13. října 2012 

v době od 8 hodin do 14 hodin,
2. místem konání voleb v jednot-

livých volebních okrscích jsou volební 
místnosti určené podle místa, kde jsou 
voliči přihlášeni k trvalému pobytu:
 
261 – Mariánské Hory
Ostravská univerzita v Ostravě, 
Fr. Šrámka 3/1121
Výstavní
2/2639, 2A/2640, 4/2476, 6/2475, 
16/2370, 18/2369, 20/2368, 22/2372, 
22A/2371, 24/2375, 26/2374, 
28/2373, 32/2495, 34/2496, 36/2497, 
38/2498, 40/2499 

262 – Mariánské Hory 
Ostravská univerzita v Ostravě, 
Fr. Šrámka 3/1121
Zelená 
67/2511, 68/2465, 69/2512, 70/2523, 
71/2513, 72/2524, 74/2525, 75/2515, 
76/2420, 77/2516, 78/2419, 79/2517, 
80/2418, 81/2518, 82/2417, 83/2519, 
84/2526, 85/2520, 86/2527, 
87/2521, 88/2528, 89/2522, 90/2529, 
92/2530, 94/2531  

263 – Mariánské Hory 
Ostravská univerzita v Ostravě, 
Fr. Šrámka 3/1121
28. října 
155/2658, 157/2659, 159/2660

Fráni Šrámka 
4/2450, 6/2451, 7/2435, 8/2452, 
9/2436, 10/2440, 11/2437, 12/2439, 
14/2438, 16/2508, 18/2509, 20/2453, 
22/2454, 24/2455, 26/2456, 28/2457, 
30/2458, 32/2459 

Jablonského 
5/196 

264 – Mariánské Hory 
Knihovna města Ostravy, Daliboro-
va 9/418
Bendlova 
8/377

Bílá 
1/1971, 2/1975, 3/1972, 4/1974, 
5/1973 

Cottonové 
1/1961, 2/1970, 3/1962, 4/1969, 
5/1963, 6/1968, 7/1964, 8/1967,  
9/1965, 11/1966 

Daliborova 
8/594, 15/421, 17/422, 18/492, 
24/920, 24A/923, 28/863, 40/708, 
44/966, 56/395, 58/394

28. října 
201/66, 203/81, 217/437, 227/212 

Hany Kvapilové 
1/2006, 2/2000, 3/2005, 4/1999, 
5/2004, 6/1998, 7/2003, 8/1997,  
9/2002, 10/2007, 11/2001

Kopaniny 
10/917, 13/398

Nájemnická 
12/947, 14/948, 16/949, 35/676, 
39/721

1. máje 
12A/70, 14/69

Slévárenská 
1/436, 20/407 

265 – Hulváky 
Panevropská vysoká škola (býva-
lá základní škola) Matrosovo-
va 14/833 

28. října 
243/102, 247/879, 249/886, 251/924, 

253/925, 255/838, 257/858, 261/860, 
263/824, 265/819, 267/820, 269/821, 
271/857, 273/864, 275/875

Herbenova
1/874, 2/700, 3/769, 4/796, 5/767, 
6/928, 7/801 

Jahnova 
2/870, 5/951, 7/866, 8/912, 9/959, 
11/1076, 11A/2018, 14/890, 16/913, 
17/894, 21/971 

Kalusova 
8/871, 10/827 

Kremličkova 
1/922, 3/937, 4/706, 5/993, 6/705, 
8/711, 10/728 

Mrštíkova 
1/868, 2/1217, 6/840, 8/830, 10/798

Prostorná 
2/914, 3/826, 4/811, 8/963 

Tilschové 
1/666, 3/669, 4/839, 5/670, 7/685, 
8/955, 9/766, 10/952, 13/825

Tovární  
8/537, 12/1060, 14/1061, 16/10, 
20/981

Železárenská  
3/694, 9/957, 13/921, 15/855, 
17/991, 19/954 

266 – Hulváky
Panevropská vysoká škola (býva-
lá základní škola) Matrosovo-
va 14/833 

Blodkova 
5/1428, 8/781, 9/591, 10/586, 30/438, 
36/437, 38/436, 40/435, 42/434, 
44/433 

28. října 
277/944

Klínová 
3/1113, 4/638, 5/775, 6/840 

Kukučínova 
3/888, 10/799, 10 A/565, 12/761

Ladislava Ševčíka  
6/756, 7/1448, 9/1420, 12/956, 
13/1500, 14/792, 15/1499, 16/822, 
17/1498, 18/787, 19/1497, 20/786, 
21/1496, 22/814,  23/1495, 24/741

Matrosovova 
1/597, 3/979, 4/757, 5/649, 6/745, 
7/644, 8/791, 9/645, 11/743, 
13/662, 15/663, 17/664, 19/665, 
21/751,23/750, 29/637, 33/1087

U Nových válcoven  
2/338, 4/340, 6/342, 8/344 

Wolkrova 
4/790 

Železárenská 
8/619, 14/1102 

Železná 
12/606 

267 – Hulváky 
Panevropská vysoká škola (býva-
lá základní škola) Matrosovo-
va 14/833  

Bedřišská 
1/1548, 2/1538, 3/1547, 4/1539, 
5/1546, 6/1860, 7A/115, 8/1540, 
9/1544, 10/1861, 11/1543, 18/367

28. října 
279/961, 283/223, 285/250, 289/177, 
291/219, 295/1424, 297/1423, 
299/1422, 301/1421 

Jasinkova   
1/1832, 3/1558, 4/1549, 5/1557, 
6/1550, 7/1556, 8/1551, 9A/1555, 
10/1552, 12/1553

Knüpferova 
1/1458, 2/1457, 3/1456, 4/1455 

Kordova 
6/1559, 8/1560, 9/506, 10/1561

Lázeňská 
1/1462, 2/1461, 3/1460, 4/1459, 
5/2956 

Oborného 
2/1568, 3/305, 7/175, 8/477, 9/1335, 
11/245, 13/856, 14/321, 15/174, 

16/337, 20/170, 25/238, 25A/61, 
28/237, 31/266, 34/270 

Varšavská 
4/282, 6/264, 7/1577, 9/413, 10/265, 
12/232, 13/229, 15/230, 17/231, 
18/234, 20/235, 21/268, 22/236, 
23/596, 24/445, 26/485, 26A/132, 
28/483, 29/378, 30A/573, 31/269, 
32/286, 34/568, 35/643, 42/479, 
44/1294, 44A/1580, 46/1435

Žákovská 
28/273, 34/94, 36/95  

268 – Mariánské Hory 
Střední škola stavební a dřevozpra-
cující, Mojmírovců 42/1002
28. října   
242/653, 248/813, 254/852, 256/853, 
260/861, 262/929, 264/944, 266/950, 
268/964, 270/829, 272/723

Josefa Šavla 
5/734, 7/735, 8/768, 11/750, 13/765, 
15/764, 17/763, 19/762, 23/760

Karla Tomana 
3/620, 5/627, 7/618, 9/624, 11/606, 
13/625

Klostermannova 
3/759, 5/758, 6/882, 7/757, 9/756, 
10/904, 11/755, 13/754, 19/742, 
20/771

Kubelíkova 
1/736, 3/737, 4/751, 5/738, 6/752, 
7/739, 8/753, 9/740, 10/782, 11/741, 
15/779, 17/778, 19/939

Sokola Tůmy  
1/1099, 2/831, 4/749, 6/748, 8/747, 
12/745, 14/744, 18/775, 22/773, 
24/776

Solidarity
2/926, 6/893, 8/14, 9/780, 10/844, 
12/843, 14/787

U Vodojemu   
2/812, 4/664, 5/797, 6/656, 7/2099, 
8/661, 9/667, 10/662

V Zátiší 
2/628, 3/651, 4/619, 5/655, 6/629, 
7/652, 8/621, 9/654, 10/623, 11/673, 
12/646, 14/622

Vršovců 
35/899, 37/908, 41/891, 43/170, 
45/786, 47/785, 49/784, 53/777 

269 – Mariánské Hory 
Střední škola stavební a dřevozpra-
cující, Mojmírovců 42/1002
28. října 
208/190

Karla Tomana 
4/330, 6/633, 8/643, 12/1080, 
14/1078

Kollárova   
7/193, 9/194, 10/355, 11/195, 12/356 

Kravařská 
1/1111, 5/770 

Mojmírovců 
17/579, 25/1092, 27/1069, 29/1073

Oblá 
2/788, 2A/1116, 2B/1125, 6/1101, 
7/1070, 8/1112, 9/1071, 11/1008, 
13/1068

Slavníkovců 
7/231, 9/791, 11/1108, 13/1109,
15/1110 

270 – Mariánské Hory 
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
5/674, 9/1050 

Mládí 
1/1095, 2A/1196, 3/1120, 4/1128, 
6/1129, 8/1138

Mojmírovců 
26/1188, 28/1134, 30/1118, 32/1117,
34/1246, 36/1247, 38/1248, 40/1256
 
271 – Mariánské Hory 
Dům s pečovatelskou službou, 
Novoveská 14/1168
Náprstkova  
23/994

Novoveská   
6/978, 8/979, 10/659, 12/691, 14/1168, 
18/28, 20/281

Vršovců 
31/1039, 33/1053, 54/29, 56/1126,
58/1127, 60/1133, 62/1132, 64/1009
 
272 – Mariánské Hory 
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
11/712, 13/835, 15/841, 17/878, 
21/1257, 23/1141

Karasova 
8/1169 

Václavská 
10/1143 

Vršovců 
2/1147, 4/1146, 6/1145, 19/1144
 
273 – Mariánské Hory 
Dům s pečovatelskou službou, 
Šimáčkova 27/1148 

Františky Stránecké  
3/803 

Gen. Hrušky 
1/2035

Novoveská 
24/509, 26/507, 28/506, 30/505, 
32/61, 34/63

Přemyslovců 
64/1166, 66/1167, 68/1232

Rybářská 
13/1223 

Šimáčkova 
9/1219, 23/1010, 25/1011, 27/1148
 
274 – Mariánské Hory 
IUVENTAS – Soukromé gymnázium 
a Střední odborná škola, 
U Dvoru 14/1119
Korunní 
63/822, 67/637, 72/970, 74/974, 
78/603, 80/1091

Lomená 
1/935, 5/961, 7/941, 9/135

Marie Pujmanové 
6/1228, 8/1221, 10/663, 12/848, 
13/132, 15/1007, 16/1131, 17/1075, 
21/1097

Přemyslovců 
48/836, 50/832, 56/1162, 58/1163, 
60/1164, 62/1165

Strmá 
3/1013, 5/808, 7/1012

Sušilova 
1/919, 3/986, 5/1004, 7/658

Šimáčkova 
7/1220

U Dvoru 
4/1085, 5/1229, 6/43, 7/1230, 
8/1096, 9/1231, 11/518, 19/1021,
21/1040

275 – Mariánské Hory 
Základní škola, Karasova 6/300
Boleslavova 
2/1115, 4/989, 6/990, 8/634

28. října 
202/1081, 204/1093

Karasova 
5/466, 11/915

Kralická 
4/333, 6/332

Mojmírovců 
5/597, 7/695, 8/200, 11/1045, 12/1122, 
14/1001

Nivnická 
3/201, 4/180, 5/202, 8/182, 9/617, 
10/665, 12/388, 16/1017, 18/564, 
20/456, 23/331, 25/350

Přemyslovců  
3/53, 9/56, 11/57, 13/977, 17/987, 
19/975, 21/804, 25/72, 29/74, 
35A/285, 41/338, 51/865, 55/1238, 
57/1239, 59/1240, 63/224

Slavníkovců 
8/657, 10/1106, 12/1106, 14/321, 

16/724, 18/729, 20/233, 24/639, 
26/823 

Štítného 
13/1114, 15/1000 

276 – Mariánské Hory 
IUVENTAS – Soukromé gymnázium 
a Střední odborná škola,
U Dvoru 14/1119  
Hozova
1/484

Hudební
1/503, 2/496, 4/1100, 5/1242, 7/1243, 
8/1006, 9/930, 10/1089

Klicperova
11/1057, 13/847, 15/846

Korunní
41/900, 43/1211, 45/1211, 47/1211, 
50/910, 51/1088, 52/906, 54/228,
55/980, 56/909, 57/887, 59/1244, 
61/1244, 62/1058, 64/1054

Ludmilina
23/1082, 30/1065, 31/942, 32/995, 
33/1051, 34/1003, 36/131, 38/1062, 
40/1059

Marie Pujmanové
11/1137

Stojanovo nám.
1/1072, 2/940, 3/1136, 5/936, 6/932

Přemyslovců
28/1055, 32/793, 34/576, 40/714, 
42/1260, 44/967

Raisova
3/859, 9/905, 11/903, 15/916, 17/927, 
19/931, 21/946, 25/988, 27/996

Sušilova
2/1052

Závišova
3/1056 

277 – Mariánské Hory  
Dům techniky Ostrava CZ, Marián-
ské nám. 5/480 

Čelakovského  
3/1064, 8/490, 9/607

Dr. Maye 
1/463, 2/809, 8/1063, 9/591

Emila Filly 
1/508, 2/1090, 3/1042, 5/1043, 6/726, 
8/604, 9/551, 12/982, 14/1105, 15/241 

28. října 
170/1263, 180/938, 184/341, 186/243, 
190/242

Hynaisova 
12/790

Kalvodova 
3/687, 4/704, 6/907

Klicperova 
2/614, 4/615, 6/616, 9/1032

Korunní 
13/973, 15/807, 17/1123, 25/713, 
37/817

Mariánské nám. 
3/1041, 4/461, 7/495, 11/600, 12/100

Olivova 
3/553

Pražákova 
9/1099, 11/1098, 12/702, 14/715, 
16/716

Přemyslovců 
16/476, 20/533, 22/534, 24/1029, 
26/1030

Raisova 
4/881, 6/1066, 8/718

Tvorkovských 
3/348, 6/902, 10/888, 11/222, 19/1102, 
20/244, 21/1103, 22/877, 23/1104, 
24/876

Závišova 
4/1031 

278 – Mariánské Hory 
Dům techniky Ostrava CZ, Marián-
ské nám. 5/480 

Baarova   
2/1047, 4/2073, 5/943, 6/2074, 7/976, 
8/1046, 9/1067, 10/2012

Korunní   
6/842, 12/1026, 14/1027, 16/1028, 
18/933, 20/834, 22/934, 24/102, 
26/1023, 28/1024, 30/1025, 32/984, 
34/1033, 36/1195, 38/1194, 40/1193, 
42/1192 

Novinářská  
3/1113 

279 – Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Baarova 
15/1161, 17/1160

Gen. Janka 
1/1156, 3/1157, 5/1158, 7/1159
 
280 – Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Janka 
2/1154, 4/1153

Jiřího Trnky 
1/1149, 1A/1250, 3/1150, 3A/1251, 
5/1151, 5A/1252, 7/1152, 7A/1253, 
9/1237

Rtm. Gucmana 
1/1191, 3/1190
 
281 – Mariánské Hory 
Základní škola, Gen. Janka 1208
Gen. Hrušky 
2/1197, 4/1198, 6/1199, 8/1207, 
10/1201, 12/1202, 14/1203, 16/1204, 
18/1205, 20/1206 

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

1. Volič obdrží nejpozději tři 
dny přede dnem voleb do poštovní 
schránky hlasovací lístky v jedné 
doručovací obálce, na které bude 
uvedena adresa volební místnosti. 
Zároveň v obálce obdrží informaci 
o způsobu hlasování. V případě, že 
dojde k poškození nebo ztrátě hlaso-
vacích lístků, může volič ve volební 
místnosti požádat okrskovou volební 
komisi o jiné hlasovací lístky. 

2. Volič po příchodu do volební 
místnosti prokáže svou totožnost 
a státní občanství České republiky 
platným občanským průkazem nebo 
platným cestovním pasem. 

3. Po záznamu ve výpisu ze 
stálého seznamu voličů obdrží od 
okrskové volební komise jednu prázd-
nou úřední obálku opatřenou úředním 
razítkem. Každý volič se musí před 
hlasováním odebrat do prostoru pro 
úpravu hlasovacích lístků, jinak mu 
okrsková volební komise hlasování 
neumožní.

4. V prostoru pro úpravu hlaso-
vacích lístků může volič provést úpra-
vy na hlasovacím lístku podle návodu 
uvedeného v informaci pro voliče, kte-
rou obdržel spolu s hlasovacími lístky. 
Takto upravený hlasovací lístek vloží 
do úřední obálky, kterou obdržel od 
okrskové volební komise. Volič vloží 
úřední obálku před okrskovou volební 
komisí do volební schránky.

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

V Ostravě-Mariánských Horách 
dne 27. srpna 2012   

 Liana Janáčková,
 starostka

OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE V MĚSTSKÉM OBVODU MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
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Knihovna – kniha – čtenář
Knihovna Mariánské Hory,
Daliborova 9

„Pohyb správným směrem“ 
– tak by mohlo znít naše heslo 
pro toto období, které je zároveň 
ofi ciálním mottem Evropského 
týdne mobility, probíhajícího od 
16. až 22. září.

V týdnu od 3. do 20. září zve-
me všechny příznivce pohybu 
na zdolání zábavného kvízu 
nazvaného – jak jinak – Pohyb 
správným směrem. 

I Čítárna U ČERTA bude plná 
pohybu a her. Čeká tady na vás 
Koloběžka čerta Péti – veselá 
hodinka s pohádkou o čertovi 
a jeho koloběžce. Koloběžkou se 
také projedete po čertovské trase 
a nakonec slavnostně vyhlásíme 
vítěze kvízu. Čertovskou jízdu 
si můžete zkusit ve čtvrtek 20. 
září od 15 do 16 hodin.

Pokud náš letošní knihov-
nický měsíc září bude ve zna-
mení pohybu, pak pro měsíc 
říjen v knihovně v Mariánských 
Horách platí motto „Čti, žij 
zdravě!“. 

Tento název je zároveň i ofi -
ciálním názvem pro Týden 
knihoven 2012, který se usku-
teční od 1. do 5. října téměř ve 
všech knihovnách ČR.

V tomto týdnu jsme pro vás 
připravili:

Oddělení pro dospělé
l Prodej vyřazených knih
l Výstavka knih o zdra-

vé výživě, lékařství, správném 
pohybu…
l Beseda s fyzioterapeut-

kou Janou Borovcovou o 
správných a chybných pohybo-
vých návycích. Pondělí 1. října 
2012 od 16 hodin.

Oddělení pro děti a mládež
l Beseda s tvůrci Wiki-

pedie o tom, co lze a co ne na 
internetových stránkách.
l Canisterapie – beseda se 

členy organizace Podané ruce, 

o. s., pro všechny milovníky 
zvířat o prospěšnosti a význa-
mu canisterapie. Beseda bude 
doplněna výstavkou knih s tou-
to tematikou. Úterý 15 až 16 
hodin.
l Veselý Lékařský kvíz – 

co je to? Poznáš tyto předměty? 
K čemu slouží a jak se jmenují? 
Přijď v týdnu od 1. do 5. října. 
Vyzkoušej si své znalosti a před-
stavivost.

Ruční práce – vyšívání, 
paličkování,… toto je téma 
výstavy M. Červeňáka, kterou 
můžete si prohlédnout od 8. do 
31. října. 

    
Knihovna Fifejdy,
J. Trnky 10
Výstavu obrazů Davida Kři-

váka s názvem Jak to vidím já 
můžete zhlédnout ve výstavních 
prostorách knihovny do konce 
měsíce října. 

Během celého měsíce budou 
pro děti připraveny kvízy a há-
danky. Kouzelný kvíz nabídne 
hádanky a úkoly s čarodějnic-
kou tematikou. 

Zážitky z prázdnin je název 
odpoledního setkání dětí s kni-
hovnicemi, které se uskuteční ve 
čtvrtek 13. září v 15 hodin v dět-
ském oddělení.

Protáhnout své tělo na taneční 
podložce můžete každé úterý od 
14 hodin na akci s názvem Baví-
me se tancem. 

Nezapomínáme ani na tvoři-
vou činnost pro děti, a proto vás 
zveme na výtvarnou dílnu Sklá-
dáme z papíru. 

Již tradiční Knižní tipy 
v  oddělení pro dospělé nabíd-
nou povídání si o nových kni-
hách posledních týdnů a jejich 
přehled. Uskuteční se v úterý 
2. října v 16.30 hodin. 

Klub rodičů s dětmi Trnkáček 
nabídne Povídání o pejskovi 
a kočičce. Budeme si o nich 
povídat, číst, budeme si na ně 
hrát a nakonec s pomocí rodičů 
složíme zvířátko z papíru. Pro 

rodiče budou nachystány knihy 
s náměty her pro nejmenší děti.

Evropský týden mobility 
V rámci ETM se uskuteční 

ve středu 19. září v 15 hodin 
Kolečkiáda VII. – tradiční 
zábavné odpoledne pro děti, 
také letos za asistence Městské 
policie Ostrava ze skupiny pre-
vence a Mládeže Českého čer-
veného kříže. Celý týden budou 
pro děti připraveny doplňovačky 
a dopravní testy.

Týden knihoven 1. až 7. říj-
na 2012 

Šestnáctý ročník celostátní 
akce na podporu četby a kniho-
ven. 

V pobočce Fifejdy je pro čte-
náře připravena bohatá nabíd-
ka literárních kvízů, beseda 
s názvem Cesta knihy, Velké 
říjnové společné čtení věnované 
umělci Jiřímu Trnkovi, počíta-
čové školení nejen pro seniory, 
zábavné odpoledne pro mamin-
ky s dětmi. Beseda s hlučínskou 
spisovatelkou Annou Malchár-
kovou a seniorkami z Bolatic se 
uskuteční ve čtvrtek 4. října v 17 
hodin v  oddělení pro dospělé. 
Bližší informace o akcích nalez-
nete na webových stránkách: 
www.kmo.cz.

Zaměstnankyně knihoven Daliborova a J. Trnky o prázdninách 
navštívily s dětmi Archiv města Ostravy, zoologickou zahradu 
a všichni si prohlédli zákulisí Národního divadla moravskoslezské-
ho. A co je zaujalo nejvíce? Staré kroniky, kulisy a kostymérna. 
A na co se děti těšily? Vyhrála samička slona indického Rashmi.

Pro děti a mládež 
1. Saxana a Lexikon kouzel 

a Začarovaná třída (spisova-
telka Ivona Březinová) 

V první se dozvíte, jak to 
bylo dál se Saxanou, student-
kou čarodějnické školy v Říši 
pohádek, když byl nad ní vyne-
sen ortel tři sta let po škole. 
Ve druhé knize si děti přečetly, 
co se může stát, když do třídy 
přijdou tři noví záhadní spo-
lužáci.

2. Tajemná země Rondo 
(spisovatelka Emily Rodda)

Pro dospělé čtenáře
1. Muži, kteří nenávidí 

ženy
Knižní hitparádu „dospělých 

knih“ přesvědčivě vyhrál švéd-
ský spisovatel thrillerů Stieg 
Larsson. 

2. Ve zlomku vteřiny – 
detektivní žánr od prověřeného 
autora Jamese Pattersona.

3. Dějiny Ostravy z české 
produkce, která potěší všechny 
ostravské patrioty, spisovatele 
Karla Jiříka.

Hitparáda nejčtenějších knih aneb
Co jste si nejvíce půjčovali v knihovnách 

Také knihovny sestavují své žebříčky titulů, které se nejvíce četly 
a dělaly čtenářům největší radost.

VÝUKU V MALÉM KOLEKTIVU 10 DĚTÍ l PŘÍJEMNÉ RODINNÉ PROSTŘEDÍ l INDIVI-
DUÁLNÍ PŘÍSTUP l KAMARÁDSTVÍ l TVOŘIVOST l VŠESTRANNÝ ROZVOJ DÍTĚTE 
l HUDEBNÍ, TANEČNÍ, DRAMATICKOU, VÝTVARNOU VÝCHOVU l PLAVÁNÍ, JÓGU, 
ZÁKLADY ANGLIČTINY, HRU NA ZOBCOVOU FLÉTNU l VÝUKA PROBÍHÁ DENNĚ 
OD 7.30 DO 12.00 HODIN l ŠKOLNÉ 450 Kč

Lidová konzervatoř a Múzická škola, příspěvková organizace, Nivnická 9, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory,
Informace a přihlášky: 596 626 891, 732 112 054, www.muzickaskola.cz, sekretariat@muzickaskola.cz

Máte dítě ve věku 3 – 6 let a hledáte kvalitní předškolní přípravu?

DOPOLEDNÍ ESTETICKÁ ŠKOLIČKA 
MÚZICKÉ ŠKOLY V OSTRAVĚ-MARIÁNSKÝCH HORÁCH NABÍZÍ:
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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

Propet
spol.s r. o.

®

Vaše počítačové
starosti hoďte
na naši hlavu

602 769 857
propet@propet-pc.cz

www.propet-pc.cz

PŘIJEDEME, PORADÍME, POSLOUŽÍME

STABILITA
18 LET PRAXE

& SPOLEHLIVOST

Komplexní servis PC a sítí
pro firmy i domácnosti

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY 
ATLAS

 

Přivítáme Vás
s novým názvem

a v upravených prostorách

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

www.medicia.cz

u pekárny

od 1. 8. 2012
Zdravotnické potřeby

Medicia

NOVÁ DVÍØKA
NOVÁ KUCHYÒSKÁ LINKA

n  NOVÁ DVÍØKA NA VŠECHNY TYPY KUCH. LINEK  
(i na plechové)

n NA VESTAVÌNÉ SKØÍNÉ (špajzy) 
n PRACOVNÍ DESKY, DØEZY VOD. BATERIE

KUCHYÒSKÉ LINKY NA MÍRU
n VYMÌØENÍ – ZHOTOVENÍ – DOVOZ – MONTÁŽ
n ÚÈTUJEME NIŽŠÍ SAZBU DPH
n DEMONTÁŽ A ODVOZ STARÉ KUCH. LINKY
n NEJEDNÁ SE O VÝROBKY Z POLSKA

DKL Pavel Husar, tel. 596 235 341, 596 627 004
mobil: 603 416 472, www.dkl-kuchyne.cz
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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 -  1 200 Kč
1351-1850cm -  1 700 Kč
1851-2000cm -  2 350 Kč
nad - 2500cm -  3 500 Kč
Půlroční a čtvrtletní platby možné

Tel: 603 218 810
Oběžná 11,

Ostrava Mar. Hory

AUTOSERVIS
PNEUSERVIS

ZAJIŠTĚNÍ VÝMĚNY AUTOSKEL

POJIŠTĚNÍ VOZIDEL
POVINNÉ RUČENÍ

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

DPS Novoveská 14:
l KADEŘNICTVÍ: Alice 

Mižochová, tel. 775 950 951 
Lichý týden: 
Po – Čt: 12.00 – 18.00
Pá: 8.00 – 13.00
Sudý týden: 
Po – Pá: 8.00 – 13.00

l PEDIKÚRA: Emilie 
Urbancová, tel. 732 556 665

Po: 11.00 – 15.00 v domác-
nostech klientů

Út, St, Čt: 7.00 – 12.00 

l REHABILITACE: Kateři-
na Hermanová, tel. 605 831 568, 
599 459 121 (fyzikální terapie, 
elektroléčba, ultrazvuk, magne-
toterapie, léčebná tělesná výcho-
va – hradí zdravotní pojišťovny, 
dále nabízíme masáže a jiné pla-
cené 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

DPS Šimáčkova 27:

l KADEŘNICTVÍ: Gabrie-
la Kundrátová, tel. 596 636 198, 
604 735 329

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

Sudý týden: Po – Čt: 8.00 
až 15.30, Pá: 11.00 – 15.30, So: 
dle objednávky

l PEDIKÚRA: 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 obyvatelům DPS!

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou

Výtvarné centrum 
Stojan

vás zve na kurzy
11. 9. Úterý

Smalt bez pícky 300 Kč,
17-19 hod.

18. 9. Úterý
Mozaika I. 350 Kč, 17-19 hod.

25. 9. Úterý
Korálky ketlované I. 300 Kč,

17-19 hod.
15. 9. Sobota

Enakaustika I. cena 500 Kč,
9-13 hod.

22. 9  Sobota
Textilní den   cena 500 Kč,

9-13 hod.
29. 9. Sobota

Power tex 500 Kč, 9-13 hod.

Kontakt: tel. 608 423 221, e-mail:
tereza.janackova@seznam.cz
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