
V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Uzávěrka dalšího čísla je 25. listopadu 2012

Citát: Lidská hloupost je všudypřítomná a je jako zemětřese-
ní. Vlastně je horší, neboť zemětřesení vždycky pomine.

Rozhovor s ředitelkou Domu 
techniky Růženou Petříkovou  
 str. 3

Oprava památky pokračuje
 str. 5

Podzimní velký úklid, tak by se dala 
nazvat intenzivní etapa sečení trávy spojená 
s vyhrabáváním zelených ploch. Pokud bude 
počasí alespoň trochu příznivé, bude probí-
hat podzimní sečení spojené s odstraňováním 
napadaného listí. „Byly ukončeny práce na 
pozemcích ulic Šimáčkovy a Strmé, Pfl eg-
rovy a U Dvoru. Jednalo se o celkový úklid 
a vyčištění přerostlých ploch o výměře více 
než deset tisíc metrů čtverečních, odstranili 
jsme náletové dřeviny, plevely, zlikvidovali 
vývraty, polomy, posekali trávu a vyhrabali 
listí,“ vyjmenovala pracovnice oddělení sprá-
vy veřejné zeleně Radka Hrušková. Nahro-
maděný odpad a černé skládky se postupně 
likvidovaly a uklízely pomocí veřejné služby 
a veřejně prospěšných prací. 

Oddělení reaguje průběžně na písemné, 

telefonní nebo osobní požadavky občanů, 
kteří se na radnici obracejí s konkrétními 
žádostmi o pomoc. Jedná se o čištění škarpír-
ků chodníků, probírky, ořezy keřů, větví 
stromů, pletí záhonů, sečení menších ploch, 
údržby dvorů a podobně, což řešíme s pomo-
cí veřejné služby a veřejně prospěšných pra-
cí. „Snažíme se vyhovět občanům a ušetřit 
fi nanční prostředky za provedené práce. Těší 
nás všímavost občanů, kteří nás upozorňují 
na aktuální stav, a pomáhají nám tak udržo-
vat pořádek v našem obvodu. Naši pracov-
níci mohou díky podnětům rychleji reagovat 
na jednotlivé požadavky. Chtěla bych podě-
kovat nejen lidem, kteří provedenou práci 
ocenili, ale také pracovníkům veřejné služby 
a veřejně prospěšných prací, kteří práci 
odvedli,“ řekla starostka Liana Janáčková. Je vhodná doba ke kácení 

dřevin a stromů  
Od 1. října 2012 do 31. března 2013 je 

období vegetačního klidu, tudíž může pro-
bíhat kácení dřevin, avšak za předpokla-
du dodržení všech podmínek dle zákona 
č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny, prováděcí vyhlášky MŽP č. 395/1992 
Sb. Ke kácení dřevin o obvodu kmene do 
80 centimetrů není třeba žádné povolení 
a totéž platí u různých ořezů. Žádost 
o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo 
les může požádat pouze vlastník(ci) pozem-
ku, nebo nájemce(ci) se souhlasem vlastníka 
pozemku, na kterém dřevina roste. V přípa-
dě, že je zde více vlastníků, podávají žádost 
všichni.

Radnice se stará o údržbu zeleně 

V areálu parku u plynojemu 
se uskutečnila 6. října Čer-
tovská pouť, kterou navštívilo 
obrovské množství lidí. Pestrý 
celodenní program připravila 

společnost Viking agency ve 
spolupráci s Hitrádiem Orion.
Vyvrcholením byl koncert 
skupiny Maxim Turbulen-
ce a jejich Jede, jede mašin-

ka. „Věřím, že tradice bude 
pokračovat a že se sejdeme 
opět v září tak hojném počtu 
i příští rok,“ konstatovala sta-
rostka Liana Janáčková.

Čertovská pouť přilákala celé rodiny

CELÁ ŘADA AKTIVIT zaujala nejen ty nej-
menší, ale i rodiče. Na pouť zavítala také sta-
rostka Liana Janáčková s moderátorem akce.

REKORD V RÁMUSENÍ se sice nepodařilo 
překonat, ale účastníci se pokusili vytvořit co 
nejdelšího hada. 

Zaměstnanci mariánskohorské 
radnice přišli s nápadem začít tří-
dit ve svých kancelářích odpad. 
K budově radnice budou v nej-
bližší době přistaveny barevné 
kontejnery na plast a papír. 

„Jsme rádi, že naši zaměstnan-
ci jdou dobrým příkladem široké 
veřejnosti. Do kontejnerů budou 
vhazovat tříděný odpad také naše 
uklízečky. Vnitřní logistika sepa-
race proběhne nejpozději do polo-
viny listopadu. Při téměř stovce 
zaměstnanců je opravdu co třídit,“ 
uvedla tajemnice Pavla Uhrová. 
Plastové nádoby umístí společnost 
OZO na parkoviště za budovou 
radnice.

Zaměstnanci úřadu 
začnou třídit odpad

Úklid veřejných prostranství 
i soukromých pozemků je na pod-
zim kvůli velkému množství spa-
daného listí náročnější, ale radnice 
postupně tyto plochy uklízí. Kon-
tejnery na vyhrabané listí budou 
podle potřeby městského obvodu 
přistaveny vždy tam, kde to bude 
nevíce potřeba. „Proto nelze přes-
ně stanovit datum a jejich umís-
tění. Do těchto kontejnerů však 
mohou občané také vysypávat 
pohrabané listí ze svých pozem-
ků,“ upřesnila vedoucí úseku 
místního hospodářství a dopravy 
Růžena Chalupová a připomněla, 
že úklid soukromých pozemků je 
v režii každého vlastníka. K ulo-
žení jak bioodpadu, tak komu-
nálního odpadu od občanů 
slouží vybudované sběrné dvory 
– jak v obvodu, tak v celé Ostravě. 
V Mariánských Horách je sběrný 
dvůr na ulici Rybářské (u Kau-
fl andu). Otevírací doba je pon-
dělí až pátek od 8 do 16 hodin 
a v sobotu od 9 do 12 hodin. Ve 
sběrných dvorech je likvidace 
odpadu z domácností (nábytek, 
koberce, elektrospotřebiče, nebez-
pečný odpad, zeleň) o obsahu jed-
noho přívěsného vozíku bezplat-
ná,“ uvedla Chalupová. V případě, 
že občan řeší například vyklizení 
bytu, odvoz stavebního odpadu 
po rekonstrukci a podobně, lze si 
na vlastní náklady u OZO Ostra-
va objednat kontejner. Všech-
ny potřebné informace ohledně 
přistavení kontejnerů naleznou 
občané na internetových strán-
kách www.ozoostrava.cz nebo na 
bezplatné telefonní lince 800 020 
020, kde jim budou zodpovězeny 
všechny otázky ohledně odpadů.

Kontejnery
na podzimní listí

Blíží se splatnost 
nájemného pozemků 
a věcných břemen 

Vážení spoluobčané, upo-
zorňujeme vás na splatnost 
ročního nájemného za proná-
jem:
l pozemků pod garážemi 

(i plechovými) 
l pozemků pronajatých 

za účelem zřízení zahrádky, 
dětského koutku, posezení aj.

a dále také splatnost roč-
ní částky za věcná břemena 
zapsaná v katastru nemovi-
tostí pro vlastníky bytových 
jednotek v domech stojících 
na pozemcích svěřených 
městskému obvodu. 

„Termín splatnosti je sta-
noven vždy k 30. listopadu 
daného roku,“ připomněla 
vedoucí majetkového odděle-
ní Jindřiška Pavúková. 

(Pokračování na str. 3)

VZROSTLÁ TRÁVA v ulici U Dvoru byla 
posečena, na řadu přijde spadané listí.  

NA NĚKTERÝCH místech pomáhá veřej-
ná služba. Na snímku je Pfl egrova ulice.

Mariánských Hor a HulvákMariánských Hor a HulvákMariánských Hor a Hulvák
Zdarma do každé domácnosti a firem l Listopad 2012 l Číslo 213

PRÁCE na rozsáhlém pozemku v blízkosti 
ulice Strmá jsou ukončeny.

ZMH 213.indd   1ZMH 213.indd   1 1.11.2012   9:50:301.11.2012   9:50:30



2 l ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK  e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107

Dne 12. a 13. října proběh-
ly volby do krajského Zastu-
pitelstva Moravskoslezského 
kraje. Nezávislí v čele se sta-
rostkou Lianou Janáčkovou 
získali po nečekaném úspěchu 
pět mandátů. Tři noví zastupi-
telé kraje jsou z našeho obvo-
du – Liana Janáčková, Patrik 
Hujdus a Petr Becher. „Za 
tento úspěch a samozřejmě 
za všechny hlasy děkujeme 
našim voličům, ale i těm, kte-
ří nás volili mimo náš obvod. 
Neznamená to však, že práci 
v krajském zastupitelstvu 
budeme dělat na úkor našeho 
městského obvodu,“ uvedla 
starostka Liana Janáčková 
a ubezpečila, že Mariánské 
Hory a Hulváky budou pro ni 
nadále nejdůležitější. 

Nově zvolených zastupite-

lů Moravskoslezského kraje 
jsme se zeptali: Jaké jsou pri-
ority, které se budete snažit 
prosadit v nadcházejícím 
volebním období v nově zvo-
leném Zastupitelstvu Morav-
skoslezského kraje?

Budeme především prosa-
zovat program Nezávislých, se 
kterým jsme šli do voleb, ale 

zároveň se samozřejmě nebrá-
níme ani diskusi nad jakýmko-
liv rozumným návrhem, ať už 
do zastupitelstva přijde z pravé 
anebo levé strany politického 
spektra. Velmi nám záleží na 
tom, aby kraj podporoval pod-
nikatele a zaměstnanost, aktiv-
ně se účastnil jednání s pol-
skou stranou na téma ochrany 

ovzduší a zavedení přísnějších 
limitů emisí prachu u polských 
průmyslových podniků. Prosa-
zovat budeme také urychlenou 
dostavbu rozestavěné dálnice 
D47 a její napojení na Polsko, 
ale také dostavbu silnic prvních 
tříd, například na trase Ostrava 
– Opava, a to i v případě zapo-
jení soukromých investorů. 

V oblasti železniční a autobuso-
vé dopravy bychom rádi umož-
nili zapojení většího množství 
soukromých dopravců, které 
by vedlo ke zkvalitnění služeb, 
snížení cen a lepší doprav-
ní obslužnosti v odlehlejších 
místech kraje. Nepodpoříme 
privatizaci krajských nemoc-
nic, pokud nezaručí zachování 
a dostupnost zdravotnické péče. 
Stejně tak jsme proti rozšiřová-
ní těžby uhlí do oblasti Beskyd. 
Protože kraje mají zákonodár-
nou moc, rádi bychom inicio-
vali změnu volebního zákona, 
aby v příštích krajských vol-
bách bylo možné hlasovat pro 
jednotlivé osobnosti a kandidá-
ty napříč politickými stranami 
tak, jak je tomu v komunálních 
volbách do zastupitelstev měst 
a obcí.

Nečekaný úspěch pro Nezávislé v krajských volbách

Liana Janáčková Patrik Hujdus Petr Becher

Pracovníci oddělení sociálního 
poradenství ÚMOb Mariánské 
Hory a Hulváky se v posled-
ní době setkávají stále častě-
ji s občany, kteří si stěžují na 
špatné zkušenosti při vyřizování 
dávek na kontaktních místech 
Úřadu práce ČR – krajské poboč-
ky v Ostravě. Podle sociálního 
pracovníka Lukáše Drlíka kon-
krétní stížnosti směřují přede-
vším proti referátu dávek hmotné 

nouze. „Ujišťuji všechny občany, 
že v případě, kdy se obrátí s pros-
bou o pomoc na naše oddělení, 
dostanou pravdivé informace 
o podmínkách nároků na jednot-
livé dávky tak, jak je popisují 
příslušné zákony. Všem občanům 
bez rozdílu poskytneme potřeb-
nou pomoc. Naším posláním je 
hájit zájmy klientů a zprostřed-
kovávat jim pomoc v jejich často 
nelehké životní situaci,“ sdělila 

Jana Šebestová, která je pověře-
na vedením oddělení sociálního 
poradenství na mariánskohorské 
radnici.

Pokud máte pocit, že jste se 
při kontaktu s Úřadem práce ČR 
setkali s jednáním, které poško-
zuje vaše práva, a nevíte si rady, 
jak tuto situaci řešit, nebojte se 
obrátit se s žádostí o pomoc na 
pracovníky oddělení sociálního 
poradenství, kteří jsou připraveni 

poskytnout vám odborné pora-
denství. „Některým občanům, 
kteří se obrátili s prosbou o radu 
na oddělení sociálního poraden-
ství, byly dávky přiznány v část-
ce nižší, než na kterou by měli 
mít nárok. Jiným osobám dokon-
ce bylo zcela znemožněno podá-
ní žádosti s odůvodněním, že po 
změně zákonů už taková dáv-
ka neexistuje,“ konkretizovala 
některé případy Jana Šebestová 

s tím, že těmto klientům poskytli 
pracovníci oddělení sociálního 
poradenství potřebnou pomoc. 
„Průběžně informujeme klienty 
o skutečných podmínkách nároků 
na jednotlivé dávky, pomáháme 
jim sepsat odvolání proti rozhod-
nutí Úřadu práce ČR v těch pří-
padech, kdy existuje podezření, 
že byla poškozena práva žadatele 
o sociální dávky,“ uzavřela Šebe-
stová.

Děti z našeho městského 
obvodu a nejbližšího okolí si 
mohly zasoutěžit a pobavit se na 
akci Rozloučení s létem, kterou 
uspořádalo občanské sdružení 
Čertova Lhota ve spolupráci se 
studentskou organizací Young 
Life. Sportovně-zábavné odpo-
ledne se uskutečnilo ve čtvrtek 
14. září na Stojanově náměstí 
a v části Korunní ulice a zúčast-
nilo se jej několik desítek dětí. 
Připraveno pro ně bylo mnoho 
soutěží, za úspěšné absolvování 
všech čekaly na soutěžící balíč-
ky s odměnami. Všichni přítom-
ní si mohli prohlédnout sanitní 
vozidlo Záchranného týmu Čes-

kého červeného kříže Ostrava, 
vyzkoušet si práci hasičů anebo 
se třeba nechat vyfotit v pancé-
řové kabině upraveného vojen-
ského speciálu Tatra společnosti 
Libros. Dobrou náladu na místě 
také podpořil promotým Hitrá-
dia Orion, který maloval dětem 
na obličej nejrůznější barevné 
obrázky a postaral se o ozvučení 
celé akce. Chtěli bychom velmi 
poděkovat představitelům ma-
riánskohorské radnice, že nás 
v naší aktivitě podpořili a umož-
nili Rozloučení s létem pro děti 
uspořádat.

Ivan Lapač,
ČERTOVA LHOTA, o. s.

Rozloučení s létem

Oddělení sociálního poradenství pomáhá hájit práva občanů

Jednotlivé městské obvody 
v rámci statutárního města Ostra-
vy se starají nejen o rozvoj svého 
území, ale také o spokojenost svých 
občanů. Spokojenost nelze vyjádřit 
obecným tvrzením, že se mi tady 
žije dobře. Pokud chce být člověk 
spokojený a hrdý na svůj obvod, 
musí mít jistotu, že se může klidně 
procházet i v nočních hodinách po 
ulicích, že může své děti bez obav 
pustit si hrát na hřiště a že nemu-
sí svůj majetek hájit se „zbraní“ 
v ruce. Tak by to asi mělo vypadat. 
Bohužel opak je pravda. Nechci 
to přirovnávat k nějaké tragédii, 
ale v současnosti dochází k tako-
vým negativním jevům, které tady 
v takovém rozsahu dříve nebyly. 

Občané v Hulvákách se již delší 
dobu potýkají s velkými problé-
my, a to je stále větší výskyt osob, 
které mají svůj domov v ubytovně 
v Žákovské ulici. 

Tato lokalita obvodu byla vždy 
klidnou oázou. Obyvatelé, zejména 
starší, posedávali v odpoledních 
hodinách před domy, zahrádky 
byly plné květin, děti si klidně hrá-
ly a všude vládl klid a pohoda. Co 
se stalo? Ke změně stačilo málo. 
Bývalá restaurace vedle hřiště se 
prodala a vznikla ubytovna. Pro 
koho asi? A tady je hlavní problém. 
V ubytovně žijí převážně osoby, 
které nemají kde bydlet, většinou 
nepracují a práci si samozřejmě 
nehledají. Jaká je kapacita této 
ubytovny, je nám záhadou. Podle 
velikosti předpokládám, že zde žije 
tak čtyřicet osob včetně dětí. Kolik 
je tam ale ilegálně nastěhovaných, 
to nedovedu odhadnout. Všechny 
tyto atributy vedou k tomu, že se 
kdysi klidné místo proměnilo ve 
velmi problematické. Okolní obča-
né se začínají bouřit, sepisují petice 
a bojí se o vše, co mají. Podle nich 
zde dochází k pokusům o vloupání, 
krádežím, k násilnostem mezi dětmi 
z ubytovny, k rozbíjení oken, ničení 
soukromého majetku. 

Obvod se tím musí zabývat 
a také zabývá. Je to ale běh na 
dlouhou trať, protože tady jsou 
zákonné překážky, které nám nedo-
volují rázně zakročit. Situaci kom-
plikuje fakt, že ubytovna je v sou-
kromých rukou stejně jako výkupna 
železného šrotu v její blízkosti, kde 
končí většina odcizených předmě-

tů. Obvod je nemůže jednoduše 
zrušit. Využíváme ale všech mož-
ností, aby se daná situace zklidnila. 
Jednáme s městskou i státní poli-
cií, krajskou hygienickou stanicí 
a s dalšími orgány. Nezbývá nám nic 
jiného než trpělivě mluvit s nájem-
níky ubytovny, aby zanechali této 
činnosti. Já i paní starostka jezdí-
me do dané lokality a zjišťujeme 
i reálný stav. Hovoříme s nájemní-
ky domů o situaci a snažíme se situ-
aci zklidnit. S městskou policií jsme 
dohodli stálou účast jejich hlídek 
v době od 20 do 23 hodin. Dále 
jsme do opatření zahrnuli asistenty 
prevence kriminality, kteří budou 
třikrát týdně komunikovat na místě 
jak s ubytovanými, tak s ostatními 
obyvateli v její blízkosti. 

Chci vás, občané Hulvák, ujis-
tit, že děláme opravdu vše, abyste 
se cítili bezpečně a neměli obavy 
o své zdraví a majetek. Chtěl bych 
vás všechny ale požádat, abyste 
vždy při zjištění závažných problé-
mů volali policii a informovali také 
nás, abychom měli zpětnou vazbu. 
Bude to náročná práce, ale určitě 
stojí za to.

Jiří Boháč, 
1. místostarosta MHaH 

„Upozorňujeme občany této 
oblasti, že po přerozdělení působ-
nosti Policie ČR náleží tato loka-
lita do správy pobočky služebny 
PČR ve Vítkovicích. V případě 
problémů tedy volejte na telefon-
ní číslo 974 725 771 nebo linku 
158,“ zdůraznila starostka Liana 
Janáčková.

Občanům Hulvák už dochází trpělivost

Radnice se obrací s las-
kavou prosbou na všechny 
rodiče a ostatní příbuzné, 
kteří se v posledních dvou le-
tech zúčastnili vítání novoro-
zených občánků v obřadní 
síni mariánskohorské rad-
nice a tuto slavnostní událost 
zdokumentovali. Pokud máte 
zdařilou fotografi i své rato-
lesti z této akce, podělte se 
s námi i s ostatními, snímek 
prosím zašlete na e-mailovou 
adresu foto@marianskehory.
cz a my jej rádi zveřejníme.

Zašlete nám fotku 
svého děťátka

BĚHEM AKCE se děti pobavily, zasoutěžily si a vyhrály řadu cen.
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Kdo by hledal u úspěšné 
manažerky a pedagožky tech-
nického vzdělání sterilní pořá-
dek v pracovně, tzn. jen počítač 
a jinak pečlivě uklizený stůl, ten 
je na velkém omylu. Najdete zde 
spoustu odborných knih, skript, 
textů, odborných pojednání 
a studií. Úvodem našeho setkání 
prozradila, že kdysi začínala ve 
Vítkovicích, závod 5 – Slévárna, 
kde měla možnost poznat pro-
voz od A až do Z, tedy od těch 
nejnižších manažerských pozic. 
Když pak později (před téměř 
20 lety) přebírala se svými nej-
bližšími kolegy společnost DTO 
CZ, zamýšleli se velmi pečlivě 
nad jeho další strategií. O tom, 
že už tenkrát byla nastartována 
úspěšná orientace společnosti 
především v oblasti vzdělávání 
a poradenství, svědčí celá řada 
profesních úspěchů a trvale 
vysoký zájem odborné veřejnos-
ti o nabízené aktivity (a to nejen 
v Moravskoslezském kraji). 

Její život je naplněn i po strán-
ce osobní. Má dceru, dvě vnou-
čata, s nimiž ráda tráví volný 
čas. Ráda si zahraje golf (dnes 
už i s vnučkou Eliškou), a i když 
zrovna neholduje turnajům, spí-
še vyhledává klid a atmosféru 
v překrásné přírodě Beskyd. 
Ráda relaxuje především tam, 
kde je teplo, moře a slunce. Mezi 
její nejoblíbenější jídla patří tzv. 
polské zelí (směs zelí smícha-

ná dohromady s brambory a na 
kousky nakrájeným masem). 
n Získala jste řadu pres-

tižních ocenění, byla jste 
manažerkou roku. Celá léta 
jste pracovala na svém odbor-
ném růstu. Jak jste to dokázala 
propojit s vedením fi rmy? 
Řízení fi rmy je běh na dlouhou 

trať. Vyžaduje přicházet se stále 
novými nápady, pracovat sám na 
sobě, inspirovat k témuž ostatní, 
ukazovat směr, sledovat trendy, 
predikovat, kudy půjde vývoj. 

Všechna ocenění byla postup-
ně zúročena v dalším rozvoji 
společnosti, jedním dechem však 
nutno dodat, že se vždy jednalo 
o kolektivní úspěch. Vzpomene-
me-li na začátky, tak samozřejmě 
chvíli trvalo, než jsme dosáhli 
potřebné synergie. V naší společ-
nosti vždy byla a je řada vynika-
jících individuálních hráčů, ale 
princip je stejný jako v kolektiv-
ním sportu – o úspěchu vždy roz-
hodoval a rozhoduje celý tým. 
n Přednášíte na státních 

univerzitách a soukromé vyso-
ké škole. Jací jsou dnešní stu-
denti? V čem se změnil jejich 
přístup a myšlení? 

Studenti se hodně změnili. 
Myslím si, že my jsme si dříve 
více všeho vážili, k našim učite-
lům jsme přistupovali s větším 
respektem a pokorou. Rozdílnost 
v přístupech pozoruji na státních 
školách, kde se mi zdá, že se 
staví ke studiu poněkud zodpo-
vědněji než na těch soukromých, 
kde studenti dosažení titulu 
nepovažují vždy za cíl vlastního 
snažení a píle, ale očekávají, že 
za peníze lze získat téměř vše. 
Z mého pohledu jsou však velké 
rezervy rovněž na straně škol, ve 
studijních programech mnoha 
škol stále absentuje praktická 
příprava. Mojí maximální sna-
hou je proto promítnout všechny 
postupně získané manažerské 
a podnikatelské zkušenosti do 
vybraných studijních předmětů. 
Šikovní a nadaní studenti, které 
najdeme na všech typech škol, 
tuto významnou synergii teorie 
a praxe nejen citlivě vnímají, ale 
i vysoce oceňují. Možná je prá-
vě nyní nejvyšší čas, abychom 
všechny tyto skutečnosti přísně 
defi novali a urychleně rozhodli, 
jakým směrem naše české vzdě-
lávání půjde dál.
n Vysokoškoláci dnes ob-

tížně hledají práci stejně jako 
lidé ve středním věku. Žadate-
lé o zaměstnání si stěžují, že je 
po čtyřicítce k výběrovým říze-
ním ani nepozvou. Mladí jsou 
zase odmítáni pro nedostatek 
praxe. 

Navíc je třeba si uvědomit, že 
dochází k zajímavé situaci, kdy 
je na jedné straně vysoká neza-
městnanost, ale současně fi rmy 
nemohou najít vhodné zaměst-
nance. To však není problém jen 
naší republiky, ale celé Evropské 
unie. Ne náhodou byl letošní 
rok vyhlášen unií jako Evropský 

rok aktivního stárnutí a mezi-
generační solidarity. V někte-
rých fi rmách už přišli na to, že 
vhodnou kombinací je mix obou 
typů – odborníka se zkušenostmi 
s dlouholetou praxí a mladého 
absolventa, který hýří nápady, 
zná obvykle dva světové jazyky 
a je mnohdy lépe vybaven počí-
tačově než jeho starší kolega. 

Za nejdůležitější proto 
považuji celoživotní vzdělávání 
a vůli nepřestat na sobě praco-
vat. Takovým lidem se pak i ve 
středním věku snadněji hledají 
vhodné pracovní pozice. Mla-
dým lidem bych doporučila více 
pokory a nepožadovat všechno 
hned a za každou cenu (ze zku-
šeností je dostatečně známo, že 
nároky některých žadatelů o prv-
ní zaměstnání jsou často u poho-
vorů nadstandardní). 
n Letos vaše společnost 

DTO CZ organizovala už 21. 
ročník mezinárodní odborné 
konference Kvalita-Quality. 
V čem je tak výjimečná? 

Akce je tradičně pořádána 
v rámci Národního programu 
kvality a pod záštitou minis-
terstva průmyslu a obchodu. 
Ostravský program každoročně 
láká naše i zahraniční vedoucí 
pracovníky, špičkové manažery, 
profesionály a odborníky kvality, 
pedagogy a studenty vysokých 
i středních škol. Výjimečnou 
může zmiňovaná akce být nejen 
tím, že se tematicky věnuje nej-
novějším trendům v oblasti pod-
nikového řízení, ale rovněž tím 
že se konference koná v Ostravě, 
centru řady průmyslových pod-
niků, a všechna prezentovaná 
vystoupení jsou tak doprovázena 
mimořádně živou diskusí pří-
tomných odborníků z podnikové 
praxe. 
n Co je důležité nejen pro 

vás osobně do budoucna? 
Chtělo by se říct současně 

s klasikem – zajímáme se o bu-
doucnost, protože v ní hodláme  
prožít zbytek života. V době sou-
časného rychlého technického 
rozvoje je tedy důležité počítat 
i s občasnou prohrou, z chyb 
a proher se následně poučit pro 
další a daleko lepší strategická 
rozhodnutí. Měli bychom více 
spoléhat na moudrost jednot-
livců než na některá rozhodnutí 
státních institucí, měli bychom 
vypracovat nové teorie, psát nové 
učebnice, ale také více číst – jen 
tak lze získat novou perspektivu 
a inspiraci pro ta nejlepší roz-
hodnutí, pro stanovení priorit, 
a to jak těch vlastních, tak těch 
delegovaných, což nebývá vždy 
jednoduché. A konečně – snad 
není ani daleko doba, kdy se 
hlavním objektem ekonomické-
ho zkoumání opět stane člověk, 
jeho chování, pracovitost, kreati-
vita, znalost, houževnatost, zdra-
vá bezohlednost a nová podnika-
telská kultura prostá negativní 
nálady, která se v současnosti šíří 
napříč celou naší společností.
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Blíží se splatnost nájemného... 
(Pokračování ze str. 1)
Platbu lze provést v úřední dny 
osobně na majetkovém oddě-
lení ÚMOb Mariánské Hory 
a Hulváky u Jany Mochelové 
a Karla Synka, Přemyslov-
ců 65, 1. patro, dveře č. 107 
a 109 nebo převodem na účet 
městského obvodu (číslo účtu 
a variabilní symbol jsou uvede-
ny ve smlouvě). Nezapomeň-
te, prosím, vždy přiřadit svůj 
variabilní symbol. Noví vlast-

níci bytových jednotek si 
mohou variabilní symbol zjis-
tit na tel. č. 599 459 255 nebo 
e-mailem na mochelova@
marianskehory.cz. 

V případě, že nájemné (resp. 
roční platba za věcné břeme-
no) nebude uhrazeno řádně 
a včas, je možno předat vymá-
hání dlužné částky právnímu 
zástupci MOb MHaH, čímž 
se náklady dlužníka podstatně 
zvýší.

„Nemám problém se obklopovat mladými a dynamickými lidmi, 
což může být pro některé top manažery mnohdy 
nepřekonatelná překážka,“ říká Růžena Petříková, 
ředitelka DTO CZ, s. r. o. (dříve Dům techniky Ostrava)

Profesní vizitka 
Prof. Ing. Růžena Petříko-
vá, CSc.
l Pochází 

z Ostravy 
l 20 let 

stojí v čele 
úspěšné vzdě-
lávací a pora-
denské společ-
nosti se sídlem 
v obvodu Mariánské Hory 
a Hulváky 
l Téměř 40 let spojila 

s VŠB-TU Ostrava, v posled-
ních 20 letech jako profesorka 
katedry řízení jakosti
l V současnosti působí 

rovněž na Vysoké škole podni-
kání Ostrava a přednáší dokto-
randům na Univerzitě T. Bati ve 
Zlíně 
l Od roku 1992 je odbor-

nou garantkou mezinárodních 
konferencí Kvalita-Quality 
l Je autorkou řady knih, 

skript, několika stovek odbor-
ných článků
l V roce 1998 se stala prv-

ní držitelkou prestižní Ceny 
Anežky Žaludové (uděluje se 
za osobní přínos rozvoji péče 
o jakost v ČR) 
l V roce 2003 se stala 

manažerkou roku v odvětví 
Vzdělávání a poradenství 
l Od roku 2008 je členkou 

Rady kvality ČR, v současnosti 
ve funkci místopředsedy

K rukám náměstka pro dopra-
vu statutárního města Ostra-
vy Bc. Tomáše Suchardy jsme 
28. června 2012 poslali tuto 
žádost:

Několik let již žádáme v rámci 
„kapitálového rozpočtu“ statu-
tárního města Ostravy o fi nanč-
ní krytí opravy komunikace pro 
pěší na ulici 28. října v Ostra-
vě-Mariánských Horách a Hul-
vákách. Tato oprava převyšuje 
fi nanční možnosti SMO MOb 
Mariánské Hory a Hulváky. 

Vzhledem k nevyhovujícímu
stavu této komunikace ji opra-
vujeme po malých etapách 
z vlastních fi nančních prostřed-
ků. V letošním roce však došlo 
k prudkému zhoršení větší části 
chodníku, a to v úseku, kde se 
nacházejí i parkovací stání, čímž 
dojde k navýšení ceny za opravu 
povrchu této komunikace. Hava-
rijní stav chodníku v úseku od 
ulice Železárenské po výjezd 
z parkoviště u objektu č. 238 
na ulici 28. října (ve směru na 
Ostravu-centrum) ohrožuje bez-
pečný pohyb chodců. Fotodoku-
mentace stavu uvedeného úseku 
komunikace pro pěší je přílohou 

tohoto dopisu. Dále přikládáme 
i podněty občanů požadujících 
opravu této komunikace.

Nechali jsme vypracovat roz-
počet předpokládaných nákladů 
na opravu tohoto úseku chodní-
ku a zhotovit projektovou doku-
mentaci pro realizaci opravy. 
Náklady na tuto stavbu budou 
činit téměř 3,4 milionu korun. 

Z výše uvedených důvodů 
Vás žádáme o zvážení možnos-
ti fi nančního krytí opravy části 
komunikace pro pěší na ulici 
28. října v Ostravě-Marián-
ských Horách ve výši 3 390 000 
korun. Realizaci opravy provede 
SMO, MOb Mariánské Hory 
a Hulváky.

Tento dopis (ve stejném znění) 
jsme odeslali několikrát (18. 7. 
a 14. 8.), protože reakce z ma-
gistrátu byla nulová.

Text dopisu zveřejňujeme pro-
to, aby občané věděli, že radnici 
Mariánských Hor a Hulvák není 
lhostejné, v jakém stavu jsou 
nejfrekventovanější chodníky 
města.

Jiří Jezerský, 
místostarosta MHaH

Téma: Chodník

RADNICE NECHALA opravit poničený chodník u tramvajové 
zastávky Daliborova na ulici 28. října.

Nové odpadkové koše
 Do konce měsíce listopadu budou v obvodu vyměněny a dopl-
něny nové odpadkové koše, a to celkem  jedenáct kusů. „Jedná se 
o plechové menší koše, které nahradí devět zcela nefunkčních, zko-
rodovaných košů. Dva kusy doplníme namísto odcizených nádob,“ 
uvedla Radka Hrušková ze správy veřejné zeleně.
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 Sdružení obrany spotřebitelů 
Moravskoslezského kraje opět 
varuje před nekalými praktika-
mi používanými některými pro-
dejci na předváděcích akcích. 
Tentokrát se hrozba týká čin-
nosti fi rmy BECK CZECH, 
s. r. o., se sídlem v Mělníku. 
Pečlivě si proto přečtěte násle-
dující řádky, abyste si vzali 
ponaučení nebo zjistili, jak se 
bránit. 

Poradny SOS MS kraje na-
vštívili spotřebitelé, kteří se cítí 
poškozeni jednáním této fi rmy. 
Celá transakce probíhá následo-
vně: Spotřebitel uzavře na před-
váděcí akci klasickou smlouvu 
o koupi zboží, například vysa-
vače. Smlouva obsahuje mimo 
jiné také ustanovení o způsobu 
zaplacení ceny koupě, přičemž 

kupní cena se nehradí obvyk-
lými způsoby, například hoto-
vě na místě, převodem z účtu 
nebo s použitím spotřebitel-
ského úvěru a podobně. Podle 
tohoto ustanovení si kupující 
– spotřebitel – sjednává ná-
vštěvu prodávajícího za úče-
lem zaplacení kupní ceny nebo 
jejího doplatku u sebe doma. 
Na tomto ustanovení by samo 
o sobě nebylo ještě nic nekalé-
ho, obzvláště pokud si uvědo-
míme, že předváděcí akce na-
vštěvují převážně senioři, kteří 
nemají důvěru k bezhotovost-
ním platbám a potřebnou hoto-
vost nemají s sebou na předvá-
děcí akci. Bohužel informace 
o ceně této „služby zákazní-
kům“ chybí. Návštěva pracov-
níka fi rmy za účelem zapla-

cení ceny, respektive předání 
složenky k úhradě, se poté 
odehraje nejlépe ihned násle-
dující pracovní den tak, aby 
spotřebitelé měli minimální 
možnost před touto návštěvou 
odstoupit od smlouvy. Na spo-
třebitele, kteří se následně roz-
hodnou využít svého práva dle 
§ 57 občanského zákoníku a od 
smlouvy odstoupí, čeká velice 
nepříjemné překvapení v podo-
bě požadavku fi rmy na úhradu 
několikatisícové částky „přimě-
řených“ nákladů vynaložených 
na dopravu pracovníka fi rmy do 
místa placení. V konkrétních 

případech fi rma po spotřebi-
teli požadovala úhradu sedmi 
tisíc korun za to, že fi rmou 
najatý člověk donesl spotře-
biteli domů složenku, která je 
k dispozici na každé poště – a 
zadarmo. Prodávající se přitom 
odvolává na obecná ustanovení 
na zadní straně smlouvy, která 
prodávajícího k takovému kro-
ku opravňují. Sdružení obrany 
spotřebitelů Moravskoslezské-
ho kraje je však toho názoru, 
že prodávající takto postupovat 
nemůže. Podle právní poradky-
ně Horákové z SOS MS kraje 
by takto účtovaný „poplatek“ 
mohl být považován za sankci 
za odstoupení ve smyslu § 57 
občanského zákoníku, a jeho 
účtování by tak bylo v rozporu 
se zákonem. Spotřebitelé, kte-

rým byl výše uvedeným způ-
sobem poplatek naúčtován, se 
mohou obrátit na kteroukoliv 
poradnu Sdružení obrany spo-
třebitelů Moravskoslezského 
kraje, případně využít telefo-
nického či e-mailového pora-
denství: telefon 596 111 252, 
mobil 608 722 582 nebo e-mail 
ostrava@sos-msk.cz. 

Kdy můžu odstoupit 
od smlouvy? 

Byla-li spotřebitelská smlou-
va uzavřena na předváděcí akci, 
může spotřebitel od takovéto 
smlouvy písemně odstoupit do 
14 dnů od jejího uzavření, a to 
bez uvedení důvodu a bez jaké-
koliv sankce. Nově lze odstou-
pit i od smluv sjednaných pří-
mo v místě bydliště. 

Nekalé praktiky prodejců pokračují

Občanka městského obvodu 
Mariánské Hory a Hulváky, 
paní Ema Sedláčková, slavi-
la 20. října významné životní 
jubileum, a to rovných sto let. 
Pogratulovat jí přišli zástupci 
městského obvodu Marián-
ské Hory a Hulváky, starostka 
Liana Janáčková, místostarosta 
Jiří Boháč, vedoucí odděle-

ní péče o seniory a osoby se 
zdravotním postižením Mar-
cela Kočová a ředitel okresní 
správy sociálního zabezpečení 
Michal Ztratil.

Paní Ema oslavila toto úcty-
hodné jubileum v plné svěžesti. 
Narodila se v Michálkovicích 
a celý svůj život žije v Ostravě. 
Před dvanácti lety se nastěhova-

la do Domova pro seniory Iris 
v Mariánských Horách, kde se 
cítí dobře a je spokojena s las-
kavým personálem. Starostka 
Liana Janáčková přiznala, že 
byla mile překvapena vitalitou 
paní Emy. „Povídaly jsme si 
o jejím životě, zájmech, o třech 
synech i zesnulém manželovi, 
který se vrátil z koncentračního 
tábora s podlomeným zdravím. 
Kromě vzpomínek došlo i na 
společný zpěv. Nejraději má 
Hašlerovy písničky, a tak jsme 
si zanotovaly jednu z jeho nej-
známějších: Tu naši písničku 
českou,“ doplnila starostka. Na 
dotaz, jaké je její nejoblíbeněj-
ší jídlo, odpověděla bez zavá-
hání jedním slovem – maso. 
Pozorně sleduje i politické dění 
a dokonce se aktivně zúčastni-
la voleb do krajského zastupi-
telstva. Prozradit, koho volila, 
však nechtěla, a přitom se mile 
usmívala. Viditelně ji potěšila 
návštěva zástupců radnice.

Paní Ema Sedláčková byla 
celý život v domácnosti, 
vychovávala děti, věnovala se 
domácím pracím, ve volných 
chvílích ráda pletla a háčkova-
la. I dnes se v domově s velkou 
chutí účastní všech volnočaso-
vých aktivit. 

Jubilejní stovku oslavila občanka našeho obvodu

OSLAVENKYNĚ se starostkou Lianou Janáčkovou, místosta-
rostou Jiřím Boháčem (vpravo) a ředitelem okresní správy soci-
álního zabezpečení Michalem Ztratilem.

 13. 11. Fimo-cernit cena 300 Kč 17-19 hod.
 20. 11. Plstěný šperk cena 300 Kč 17-19 hod.
 27. 11. Šperk na lanku cena 300 Kč 17-19 hod.
 4. 12. Smalt bez pícky cena 300 Kč 17-19 hod.
 11. 12. Mozaika cena 300 Kč 17-19 hod.
 10. 11. Enkaustika cena 500 Kč 9-13 hod.
 24. 11. Powertex cena 500 Kč 9-13 hod.
 1. 12. Textilní den cena 500 Kč 9-13 hod.
 8. 12. Enkaustika cena 500 Kč 9-13 hod.

Výtvarné centrum STOJAN vás zve

SOUČÁSTÍ ATELIÉRU je i prodejna s velkým výběrem výtvar-
ných potřeb a hotových uměleckých produktů.

Prodej SMS jízdenek nyní bezpečnější
Dopravní podnik Ostrava 

a. s. zavádí od 1. listopadu 
2012 nový, bezpečnější způsob 
prodeje SMS jízdenek. Nově 
budou cestující objednávat SMS 
jízdenky pouze použitím jedi-
ného telefonního čísla a druh 
objednávané jízdenky rozliší 
tvarem textu zprávy. K tomuto 
kroku přistupuje Dopravní pod-
nik Ostrava s cílem zjednodušit 
systém prodeje SMS jízdenek 
a připravit jej na další rozvoj. 
„Cestující si budou nově objed-
návat SMS jízdenky zasláním 
požadavku na nové telefonní 

číslo 902 06. Toto telefonní 
číslo bude stejné pro oba stá-
vající typy SMS jízdenek, kte-
ré nabízíme. Nové budou také 
tvary textu SMS zprávy – text 
pro dospělé bude DPO70 a text 
zlevněné pro děti, psy a zava-
zadla bude DPO70Z,“ popsala 
vedoucí marketingové služby 
Hana Řepková. Nový způsob 
objednávání umožní cestují-
cím poslat požadavek na SMS 
jízdenku pomocí běžné SMS 
podle svého aktuálního tarifu 
operátora. Samotné zpoplatně-

ní SMS jízdenky proběhne až 
zasláním jízdenky na mobilní 
telefon cestujícího, který zadal 
svůj požadavek. Tím se zamezí 
i odečítání částky za SMS jíz-
denku v případě, že cestující 
omylem zašle požadavek ve 
špatném tvaru. Původní telefon-
ní čísla pro objednávání SMS 
jízdenek budou v platnosti do 
konce roku 2012, což znamená, 
že od 1. listopadu do 31. prosin-
ce 2012 bude cestujícím umož-
něno nakupovat SMS jízdenky 
oběma způsoby.

Na Korunní ulici někteří řidiči 
nedodržují povolenou rychlost, 
jezdí jako blázni a porušují i dal-
ší pravidla silničního provozu. 
Všímám si toho nejen já, ale i jiní 
občané, kteří mne na tuto sku-
tečnost čas od času upozorňují. 
Pravděpodobně cenu za největ-
šího hazardéra s lidskými životy 
by získal řidič Škody Favorit, 
který lidem z našeho městského 
obvodu rozváží pizzu. Po Korun-
ní ulici, v jejíž části je tzv. obytná 
zóna, kde se může jezdit rychlos-
tí maximálně 20 km v hodině, si 
to letí kolikrát i šedesátkou, bez 
přibrzdění před retardéry, nere-
spektuje pravidlo pravé ruky 
a dávání přednosti zprava. Až 
jednou tomuto řidiči vyběhne 
mezi auty stojícími na parkovišti 
podél cesty pod kola malé dítě, 
budeme všichni doufat, že na 
favoritu, který stěží projde tech-
nickou kontrolou, má alespoň 

dobře fungující brzdy. Vyzývám 
proto všechny fi rmy rozvážejí-
cí pizzu a jiné jídlo zákazníkům 
domů, aby připomněly svým řidi-
čům, že v obytné zóně se má jezdit 
pomalu právě proto, že je obytná 
a je v ní potřeba dávat větší pozor 
na lidi. Jsem navíc přesvědčen, 
že při zpomalení na ulici, která je 
dlouhá zhruba osm set metrů, jis-
tě objednávka na cestě k zákazní-
kovi nestihne vychladnout. Aby-
chom podpořili bezpečný provoz 
na Korunní, rozhodli jsme, že 
umístíme mezi Raisovu ulici 
a Stojanovo náměstí ještě jeden 
příčný retardér, který bude nutit 
řidiče automobilů ke zpomale-
ní. Přesto žádám všechny, aby 
v oblasti obytné zóny Korunní 
ulice dodržovali maximální povo-
lenou rychlost a dávali přednost 
účastníkům silničního provozu 
přijíždějícím zprava. 

 Patrik Hujdus, radní MHaH

Retardér na Korunní ulici
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Občané jsou šokovaní. Nová omítka na kostele Panny Marie 
Královny v Mariánských Horách je čerstvě poničená vandaly,  kteří 
na straně presbytáře zanechali po svém řádění nesmazatelné stopy.  
A to teprve před čtyřmi lety skončila rozsáhlá rekonstrukce kostela, 
která stála mnoho milionů korun. Zamezme poškozování majetku, 
a tím i znehodnocení vynaložených prostředků. Buďme všímaví ke 
svému okolí  a v případě, že zaznamenáte nějakou událost nebo 
budete svědky vandalismu, kontaktujte okamžitě policii. 

ČERSTVÉ STOPY vandalismu nese zničená fasáda na straně pres-
bytáře kostela Panny Marie Královny v Mariánských Horách.

Občané, nebuďte lhostejní

V letošním roce byla zahájena 
celková oprava fasády kulturní 
památky, fary v Ostravě-Ma-
riánských Horách. Pro investo-
ra, tj. Římskokatolickou farnost 
Ostrava-Mariánské Hory, bude 
tato akce fi nančně velmi nároč-
ná. Dle rozpočtu byla obnova 
vyčíslena na přibližně čtyři mili-
ony korun. Fara spolu s koste-
lem Panny Marie Královny tvoří 
jeden architektonický celek. Oba 
objekty jsou památkově chráně-
ny a jsou pohledovou dominan-
tou zdejšího městského obvodu. 
Oprava fary není jediná akce, 
která s těmito objekty souvisí. 

V letech 2000 až 2008 se usku-
tečnila generální oprava kostela 
Panny Marie Královny. V rámci 
ní byla provedena obnova krovů, 
zdobných fasádních prvků, fasády, 
bylo vybudováno nové schodiště-
rampa pro kočárky a vozíčkáře, 
obnovena schodiště a sokly, inte-
riér sakristie. Za tuto dobu si prá-
ce vyžádaly asi patnáct milionů 
korun. Celkem se na fi nancování 
podílelo město Ostrava částkou 
2,9 milionu korun a státní rozpo-
čet částkou šest milionů korun. 
Zbytek fi nancí, přes šest milionů, 
byl uhrazen ze sbírek věřících 
a darů. V roce 2010 byl ještě 
opraven havarijní stav zvonové 

stolice a zvonů v hodnotě 350 tisíc 
korun. Vzhledem k tomu, že se 
římskokatolická farnost podílela 
v minulých letech na tak fi nanč-
ně náročných opravách kostela, 
jsou její fi nanční možnosti velmi 
omezené.

Bohužel jsme nuceni řešit 
neutěšený, skoro havarijní stav 
oken na zdejší faře. Farní budo-
va slouží nejen jako byty pro tři 
kněze, ale rovněž jako pastorač-
ní a sportovně-kulturní centrum 
pro děti, mládež i dospělé. Proto 
jsme se rozhodli pro první etapu 
této náročné obnovy fasády, a to 
výměnu oken. Celková cena této 
etapy dle výběrového řízení činí 
1 478 377 korun. Město Ostrava 
poskytlo 600 tisíc korun, ze sbí-
rek věřících a darů se podařilo 
shromáždit přibližně 300 tisíc 
korun. V současné době nám chy-
bí ještě 600 tisíc korun. Přesto 
doufáme, že se potřebné fi nan-
ce díky štědrosti darů věřících, 
sponzorů a rovněž pomoci měs-
ta Ostravy podaří do budoucna 
zajistit a farní budovu opravit. 
Vždyť tyto krásné památky slouží 
nejen věřícím, ale jsou ozdobou 
městského obvodu i celého města 
Ostravy.

Vladimír Schmidt, farář
 Jana Pagáčová, zastupitelka

Oprava památky pokračuje

Nejhezčí pohádkové příběhy, které v rám-
ci druhého ročníku literární soutěže Čertovské 
pohádky, pořádané naším městským obvodem, 
vymyslely děti z ostravských základních škol, 
si již brzy budete moci doma poslechnout. Stej-
ně jako v loňském roce je namluvili moderátoři 
Hitrádia Orion, nově ale vypravěčům a pohád-
kovým postavičkám propůjčili své hlasy také 
rádiový důchodce Eduard Kachlička, zpěvák 
skupiny No Name Igor Timko, herec František 
Ringo Čech a zástupci organizátora soutěže – 
starostka Liana Janáčková, radní Patrik Hujdus 
a náměstek ostravského primátora Martin Štěpá-
nek. Oproti prvnímu čertovskému CD s pohád-
kami je to letošní navíc také delší. „Obsahuje 
celkem devatenáct pohádek. Na CD nosič se 
totiž vejde až 70 minut záznamu a přišlo nám 
líto, že bychom tento prostor nevyužili. Kromě 
deseti fi nálových Čertovských pohádek jsme tak 
vybrali ještě další, které se nám líbily, a necha-
li je natočit,“ řekl autor projektu, radní Patrik 

Hujdus, a dodal: „Věříme, 
že si pohádky posluchači 
oblíbí. Tuto literární soutěž 
bychom rádi pro všechny 
ostravské děti uspořádali 
i v příštím roce. Letošní ročník byl s podtitulem 
Čerti a mimozemšťané. Potěšilo nás, že i přes 
nelehký úkol spojit dohromady svět čertů a ufo-
nů se mezi dětmi našli nadějní spisovatelé, kteří 
příležitost využili a netradiční téma zpracovali.“ 
Autoři vítězných pohádek, o kterých rozhodla 
odborná porota, získali věcné a hodnotné ceny, 
například mobilní telefon, poukázky do Divadla 
loutek a na nákup knih v knihkupectví Librex, za 
první místo pak týdenní pobyt s plnou penzí pro 
celou rodinu v Hotelu Odra v Ostravici. Letos 
navíc byla literární soutěž Čertovské pohádky 
doplněna i výtvarnou soutěží, do které se zapo-
jily děti z mariánskohorských mateřských škol. 
Nejlepší malíři se sešli i s rodiči v restauraci 
Čertovka na malém pohoštění.

Vydáváme CD s nejhezčími 
čertovskými pohádkami

Městská policie Ostrava zve 
na poslední z letošních bez-
platných kurzů, které pořádá 
v rámci projektu Bezpečnější 
Ostrava. Koná se ve středu 28. 
listopadu 2012 od 16 hodin. 
Místem konání bude Kraj-
ské bezpečnostní centrum 
Moravskoslezského kraje 
na Nemocniční ulici. Listo-
padové téma setkání s občany 
nese název Správné chování 
při mimořádných situacích. 
Hovořit se bude o tom, jak se 
chovat a jak správně postupo-

vat při povodních, zemětře-
sení, únicích nebezpečných 
látek nebo při hromadných 
dopravních nehodách apod. 
Samozřejmě nebude chy-
bět oblíbená sebeobrana 
a i tentokrát bude připraven 
dětský koutek pro děti účast-
níků kurzu. Bližší informa-
ce rádi poskytneme na tel. 
599 414 165, 950 739 407 
nebo prostřednictvím elektro-
nické pošty na adrese info@
mpostrava.cz. Na kurz se 
nemusíte předem přihlašovat. 

Městská policie zve na bezplatný kurz

Letos naše Křesťanská mateř-
ská škola spustila ve spolupráci 
s Potravinovou bankou pilotní 
projekt pod názvem Mezinárod-
ní boj za vymýcení hladu a chu-
doby. O co jde?

Potravinová banka spolu-
pracuje s různými charitami 
a humanitárními organizacemi. 
Cílem je pomoci lidem, kteří 
se dostali až na hranici chudo-
by. Její práce spočívá v tom, 
že oslovuje různé organizace, 

úřady, fi rmy, spolky, farnosti, 
školy a podobně. Výsledkem je 
získávání „suchých“ potravin 
(mouka, cukr, sůl, luštěniny, 
rýže, konzervy, káva apod.). 
Tyto potraviny Potravinová 
banka následně přerozděluje 
do charitativních organizací. 
Naše mateřská škola se zapo-
jila do této akce a díky skvě-
lým a ochotným rodičům jsme 
nashromáždili veliké množství 
potravin, které si přijela osobně 

převzít manažerka Potravinové 
banky v pondělí 22. října. 

Chtěla bych touto cestou 
poděkovat všem lidem, a zvlášť 
rodičům dětí z naší školky, kteří 
se do této akce zapojili. Nesmír-
ně si jich vážím a jsem ráda, že 
nejsou lhostejní k problémům 
jiných lidí.

Milena Glinzová, ředitelka 
Křesťanské mateřské školy, 
Ostrava-Mariánské Hory

Mateřinka se zapojila do potravinové sbírky 

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: Kate-

řina Hermanová, tel.: 605 831 
568, 599 459 121 (fyzikální 
terapie, elektroléčba, ultra-
zvuk, magnetoterapie, léčebná 
tělesná výchova – hradí zdra-
votní pojišťovny, 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
DPS Šimáčkova 27:
l KADEŘNICTVÍ: Gab-

riela 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 domácnostech 
klientů, Pá: 7.00 – 12.00 

Služby a akce jsou určeny 
nejen obyvatelům DPS!

Další služby poskytované v domech
s pečovatelskou službou

DPS NOVOVESKÁ připravuje pravidelné akce s programem.

DPS ŠIMÁČKOVA nabízí také příjemné prostředí a zábavu.
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Lukostřelecký oddíl TJ Ma-
riánské Hory má za sebou vel-
mi úspěšný rok 2012. „Z pozi-
ce trenérů ji hodnotíme jako 
velmi úspěšnou. Opět, jako už 
mnoho let zpět, jsme ukázali, 
že umíme vychovat výborné 
lukostřelce. Od žákovské kate-
gorie až po seniory získáváme 
na mistrovstvích ČR medaile,“ 
zdůraznil Ján Masár. Na mis-
trovství ČR, které pořádal oddíl 
na domovské střelnici, získal 
zlatou medaili Daniel Ptáčník 
v kategorii mladších žáků, Filip 
Vach byl stříbrný mezi staršími 
žáky. V družstvech byli starší 
žáci první a mladší žáci získali 
bronz. Další velmi významný 
úspěch dosáhli kluboví svěřen-
ci v Praze, kam odjela bojovat 
o mistrovské tituly výprava šes-

ti žen, z toho čtyři reprezentant-
ky. „A naše ženy nezklamaly, 
nedaly soupeřkám z ostatních 
oddílů šanci. První místo vybo-
jovala Zuzana Páníková, třetí 
Miroslava Kulhavá a také na 
dalších třech příčkách se umís-
tily závodnice z oddílu – Klára 
Žižková, Gabriela Šudřichová, 
Jana Bednářová. V družstvech 
jsme získali první a druhé mís-
to,“ vypočítala trenérka Dana 
Masárová. Boj dorostenců 
v Plzni byl neméně úspěšný. 
Dívky navázaly na tradiční 
úspěchy něžného pohlaví na 
mistrovství ČR, zlaté medai-
le si domů přivezly juniorka 
Klára Žižková a kadetka Lucie 
Šindlerová. Lukostřelce z Mari-
ánských Hor ještě zviditelnily 
další úspěchy. Mohou se po-

chlubit držitelkou českého 
rekordu 1302 bodů. Třinácti-
stovku jako první žena v ČR 
pokořila členka oddílu Mirka 
Kulhavá (dříve Popjuková, 
rodačka z Mariánských Hor). 

V lukostřeleckém areálu 
v Mariánských Horách za kos-
telem se konal 22. září tradiční 
mezinárodní závod Zlatý kylof 
mládeže. „Počasí nám přálo 
a mladí lukostřelci z Polska, 
Slovenska a České republi-
ky změřili své síly. Závodníci 
z našeho lukostřeleckého oddílu 
potvrdili, že střílet z luků umí,“ 
prohlásil Ján Masár. Svědčí 
o tom jejich skvělé umístění, 
kdy v kategorii starších žáků 
skončil na třetím místě Jan 

Kulhavý, mladší kategorii kra-
loval Dalibor Košař, bronzový 
byl Daniel Ptáčník, za dorost 
obsadili všechna medailová 
místa závodníci zdejšího klu-
bu: Jakub Komoráš, Jiří Bari-
čák, Martin Harok. V kategorii 
ostatních se na stupních vítězů 
ocitly Zuzana Páníková, Miro-
slava Kulhavá a Klára Žižková. 
Všichni startující dostali suve-
nýry s logem města Ostravy, 
nejlepší lukostřelci obdrželi 
poháry a sladké odměny.

TJ Mariánské Hory existuje 
již 55 let, má v současné době 
85 aktivních členů, z toho 52 
dětí. Sportovci oddílu už získali 
mnoho předních umístění, a to 

jak v domácích, tak v zahra-
ničních soutěžích. Pro příklad 
můžeme uvést závodnici Mar-
kétu Sidkovou, držitelku medai-
lí z paralympiády v Pekingu, 
nebo Jána Dřevjaného, který se 
stal vicemistrem Evropy v kate-
gorii kadetů. Lukostřelci patří 
k nejúspěšnějším v republice 
a oddíl sám je významným orga-
nizátorem regionálních nebo 
celorepublikových závodů dětí 
a dospělých. „Celá republika 
už mnoho let ví, že v oddílu MH 
trénují žáci, dorostenci i dospě-
lí, ve všech kategoriích máme 
medailisty. Všichni členové 
našeho oddílu mají bezvadné 
zázemí, stabilní, udržovanou 
střelnici, od podzimu do břez-
na trénujeme a závodíme v naší 
hale. Děkujeme za podporu 
našeho hezkého sportu Úřadu 
městského obvodu Mariánské 
Hory a Hulváky,“ dodal za celý 
oddíl Ján Masár. 

Trenérka Dana Masárová, 
která má na svém kontě také 
úctyhodnou sbírku medailí, 
zdůraznila, že lukostřelba je 
možná jediný sport, v němž ne-
jsou věková omezení. Ideální 
je začít v devíti letech, ale není 
pozdě ani v padesáti, pokud to 
dovolí zdravotní stav. Střílení 
z luku je vhodný sport také pro 
lidi s handicapem. Střílet z luku 
mohou i lidé s nadváhou nebo 
astmatici zdůraznila trenér-
ka. Oddíl nabízí také novinku 
– dárkový certifi kát na jednu 
a více hodin lekcí pod dohle-
dem instruktora. 

Sezona mariánskohorských lukostřelců byla úspěšná

Bartoloměj Žák.

ZLEVA: Zuzana Páníková, Mirka Kulhavá, Klára Žižková, Gab-
riela Šudřichová.

Už se stalo tradicí, že umě-
lecké výtvory vzniklé na 
sochařských sympoziích se 
z místa konání přesouvají do 
našeho obvodu. Před časem  
byly na sídlišti Fifejdy umís-
těny dvě mramorové a jedna 
dřevěná socha, s další skulptu-
rou pod názvem Květ se počítá 
v rámci další etapy regenera-
ce tohoto sídliště. Nejnovější 
umělecké dílo z tvorby sochaře 
Antonína Gavlase, mramorová 
socha s názvem Znamení, našlo 
stálou expozici na Mariánském 
náměstí.

Monumentální socha 
zdobí veřejné 
prostranstvíKnihovna Mariánské Hory, 

Daliborova 9

Co se u nás událo: 
Týden knihoven – akce, která již 

tradičně probíhá v prvním říjnovém 
týdnu snad ve všech knihovnách 
naší země, tentokrát pod názvem 
ČTI, ŽIJ ZDRAVĚ.V tomto týdnu 
jste v naší knihovně mohli navštívit 
výstavu, zúčastnit se besedy s fyzi-
oterapeutkou Janou Borovcovou. 
Naši mladí čtenáři měli možnost 
mimo jiné zjistit, jak se tvoří a fun-
guje internetová Wikipedie nebo co 
to je a komu je určena canisterapie.

Co připravujeme:
Od pondělí 12. 11. až do polo-

viny prosince zveme všechny 
na výstavu AROMATERAPIE 
– SVÍČKY, kde se můžete nechat 
okouzlit rozličnými tvary, barvami 
a vůněmi svíček vyrobených klien-
ty v Centru služeb postižených. 

V úterý 20. 11. od 14 do 16 hodin 
v oddělení pro děti a mládež si při-
jdou na své příznivci smaltování. 
Výtvarná dílna nazvaná SMALTO-
VÁNÍ bude tentokrát (jak jinak) ve 
znamení smaltu, barev, ozdob, lži-
ček a přívěsků.

Ve čtvrtek 29. 11. v Čítárně 
u čerta v dětském oddělení od 15 
do 17 hodin budeme zkoušet zruč-
nost a fantazii. Ve výtvarné dílně 
ČERTÍ SVĚTÝLKA vyrobíme 
své originální svíčky, poslechneme 

si až pekelně veselé příběhy a to vše 
za tajemného světla lamp a svíček. 

Knihovna Fifejdy, 
J. Trnky 10

Co připravujeme: 
„Od podzimu k adventu“ je 

název výstavy ručních prací tech-
nikou patchworku A. Chromíkové 
a dalších patchworkářek. Verni-
sáž se koná v pondělí 12. 11. v 17 
hodin v prostorách dospělého oddě-
lení knihovny. 

U příležitosti 105. výročí naroze-
ní švédské spisovatelky Astrid Lin-
dgrenové jsou pro děti celý měsíc 
připraveny literární kvízy „Jak 
je dlouhá punčocha Pipi dlouhé 
punčochy?“ a „Malí hrdinové 
Astrid Lindgrenové“. Nejlepší 
luštitelé budou odměněni cenami. 

Ve výtvarné dílně s názvem Pod-
zimní skřítci si děti mohou vyrobit 
skřítka ze šišek a jiných přírodnin. 
Těšíme se na vás ve čtvrtek 15. 11. 
v době od 13.30 do 16.30 hodin.

V dětském oddělení mohou malí 
čtenáři přijít na pohádkovou hodin-
ku s tajemstvím s názvem Víly 

a skřítkové v úterý 20. 11. od 15 
do 16 hodin. Knihy o vílách a skřít-
cích si mohou také vypůjčit. 

Knižní tipy v úterý 20. 11. 
v 16.30 hodin v dospělém odděle-
ní představí nové knihy posledních 
týdnů. Protáhnout své tělo na taneč-
ní podložce můžete každé úterý od 
14 hodin na akci s názvem Bavíme 
se tancem. 

„Den pro dětskou knihu“ 
je zábavné odpoledne se čtením 
z knih, soutěží a vyhlášením nej-
lepších čtenářů. Těšíme se na vás 
v úterý 22. 11. od 15 do 16 hodin.

Na „vánočním setkání“ ve čtvr-
tek 29. 11. v 16.30 hodin si předsta-
víme tradice Vánoc – dnes a kdysi, 
atmosféru navodí vánoční koledy. 
Nebude chybět ani ukázka výroby 
tradičního adventního věnce. 

V úterý 4. 12. v 15 hodin je pro 
dětské čtenáře připraveno Miku-
lášské odpoledne. Bohatý program 
plný čtení, her a soutěží zakončí 
příchod Mikuláše, anděla i čerta.

Prosincový TRNKÁČEK, klub 
rodičů s dětmi, bude laděný vánoč-
ně. Ve středu 5. 12. v 10 hodin si 
s dětmi přečteme vánoční příběhy 
a s pomocí rodičů vyrobíme jed-
noduché ozdoby na stromeček. 
Dospělým navíc doporučíme knihy 
s návody na výtvarné tvoření vhod-
né i pro předškolní děti. 

Ve „vánoční dílně“ ve čtvrtek 
13. 12. od 13.30 do 16.30 hodin si 
děti vyrobí ozdoby se slaného těsta, 
kterými nazdobí také vánoční stro-
meček.

Knihovna – kniha – čtenář

O PŘÍNOSECH otevřené internetové encyklopedie diskutovali 
žáci sedmých až devátých tříd.
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Mateřská školka zve na uspávání broučků 
V úterý 13. listopadu v 16 hodin proběhne akce rodičů s dětmi 

pod názvem Uspávání broučků s lampionky. Součástí je zábavný 
program s ohňovou show. „Vstupenky pro rodinu zakoupíte a infor-
mace obdržíte ve třídách MŠ Gen. Janka. Na akci si nezapomeňte 
přinést lampion, broučka z přírodního materiálu a vstupenku,“ řekla 
Darja Slahúčková. Čeká vás bohaté občerstvení a nezapomenutelná 
zábava.
Fitness pro ženy pomůže obézním mladým ženám 

V průběhu listopadu probíhají ve Fitness pro ženy v Mariánských 
Horách lekce zaměřené na aerobní cvičení a hubnutí mladých žen, 
které mají sklon k obezitě nebo už je trápí kilogramy navíc. „Stu-
dentky mají slevu deset procent na členství a k tomu dostanou dárek 
navíc: VIP stravovací program za 490 korun. K tomu si mohou 
vyzkoušet cvičení týden zdarma. Protože nám obezita nejen u mla-
dých lidí není lhostejná, připravili jsme pro dámy ještě jedno překva-
pení. Pouhých 75 korun za třicet minut cvičení na nejbezpečnějším 
stroji VacuShape,“ dodala majitelka Irena Kožušníková. Contours 
Fitness pro ženy se nachází na Kollárově ulici, informace získáte 
také na telefonním čísle 737 388 080.
Pozvánka na Popelku

Radnice společně s autorem muzikálu Jindřichem Šimkem zve na 
představení Popelka, které se bude konat v Ostravě v ČEZ Aréně dne 
1. a 2. prosince. Předprodej vstupenek je v síti Ticketpro.
Přijďte si zadarmo zabruslit

Občanské sdružení Čertova Lhota pořádá dne 8. prosince 2012 od 
16 do 17. 30 hodin veřejné Mikulášské bruslení s Čertovou Lhotou. 
Akce je uspořádána výlučně pro děti z Mariánských Hor a Hulvák 
a uskuteční se na zimním stadionu Sareza v Ostravě-Porubě v hale 
č. 2 (Mražák). Vstup na akci bude ze strany od pošty. Vstupenky 
označené razítkem Čertovy Lhoty si můžete vyzvednout u ředite-
lek mateřských škol a základní školy zřízených městským obvodem 
Mariánské Hory a Hulváky. Připraveno je mnoho soutěží a zajímavé 
dárky. Těšíme se na vaši účast. Více informací vám poskytnou na 
telefonním čísle 604 801 362.
Pozvánka na adventní koncert Radky Fišarové

V rámci projektu Děti dětem o. s. Madleine se 
uskuteční v úterý 11. prosince 2012 od 19 hodin 
ve farním kostele Panny Marie Královny v Ostra-
vě-Mariánských Horách adventní koncert známé 
protagonistky francouzských šansonů Radky Fiša-
rové. Komorně laděný koncertní program nazvaný 
Malá pocta velké Edith nás provede nejen písně-
mi z repertoáru slavné francouzské šansoniérky 
Edith Piaf, ale jedinečným prostorem kostela se 
budou linout také songy z vlastní autorské tvorby 
Radky Fišarové. Speciálním hostem bude fi nalista 
pořadu Česko hledá SuperStar Tomáš Savka, který 
s Radkou také zazpívá duet. Koncert uvede ostrav-
ský pěvecký sbor Základní umělecké školy Eduarda Marhuly pod 
vedením Milana Chromíka a originálním vystoupením nás jistě pře-
kvapí děti z Dětského domova Ostrava-Hrabová. Adventní koncerty 
v rámci projektu Děti dětem pořádá Občanské sdružení Madleine za 
fi nanční pomoci významných partnerů. Předprodej vstupenek v síti 
Ticketpro. Přijďte si i vy užít vánoční atmosféru za doprovodu jazz-
tria a akordeonu.

e-mail: uradmarhory@arsystem.cz l www.marianskehory.cz l tel.: 599 459 102-107  ZPRAVODAJ MARIÁNSKÝCH HOR A HULVÁK l 7

Péče o KRÁSU a ZDRAVÍ
na jednom místě!

Jovena
Novinářská 3, Ostrava - Mariánské Hory

tel: 608 332 045 www.jovena.cz

laserová liposukce . E - light trvalá epilace . eliminace akné

lymfodrenáže s vyhříváním . kosmetika NATINUEL . funkční masáže

měření stavu těla na InBody . eliminace pigmentových skvrn

Máte doma neposedné dítě, které se rádo hýbe, běhá, skáče a hledá-
te pro něj smysluplné využití volného času?

SK Aerobic studio Ivy Mojžíškové nabízí:
l Celoroční přípravu závodníků sportovního aerobiku
l Celoroční přípravu závodníků fi tness týmů
l Dětskou sportovní přípravku pro začátečníky

Tréninky probíhají v prostorách Aerobic studia v Ostravě, 
na ulici 28. října poblíž OC Futurum.

Více informací emailem na iva@iva-mojziskova.cz, 
nebo telefonním čísle 723 909 879.

NÁBOR DĚTÍ
od 6 let věku do kurzů aerobiku

www.aerobicstudioostrava.cz

Výstava ručních prací
Dne 27. listopadu od 10 do 17 

hodin se v klubovně Domu s pe-
čovatelskou službou na ulici 
Novoveské 14 koná již tradič-
ní výstava ručních prací, kterou 
pořádá Klub tradičních textilních 
technik. Můžete vidět a obdivovat 

výrobky vytvořené paličkováním, 
síťováním, frivolitky, šité krajky, 
krosenky či pachtwork.

Předvánoční setkání 
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.

Datum, čas a místo konání:
10. 12. 2012, 14.00 hod., klubovna 
DPS Šimáčkova 27
12. 12. 2012, 14.00 hod., klubovna 
DPS Novoveská 14

Pozvánky do domů s pečovatelskou službouKRÁTCE:
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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.

®

I VY SI MŮŽETE
DOVOLIT SVÉHO

AJŤÁKA

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

NOVÁ DVÍØKA
NOVÁ KUCHYÒSKÁ LINKA

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

SaP ÚKLIDSaP ÚKLID
n Nabízíme úklidy rodinných domů, fi rem atd.
n  Speciální čištění koberců extrakční metodou,  

šamponování, čištění suchou cestou stroji KARCHER
n Čištění sedacích souprav atd.
n  Mytí oken, úklid jarní a podzimní zahrádky, postavební 

úklidy
n Servisní mytí výloh
n Žehlení a praní – odvoz a dovoz až do domu

Dále nabízíme:
n  Malířské, zednické, instalatérské, výkopové, bourací   

a lakýrnické práce

Tel. 732 927 538, 721 772 155

ZDRAVOTNICKÉ POTŘEBY

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

u pekárny

přísada do koupele

při zdravotních potížích

OČISTNÁ KOUPEL

SINFLAM

OČNÍ OPTIKA EUROOPTIK, s. r. o.
KVALITA PRO VÁŠ ZRAK

28. října 253, Ostrava-Mariánské Hory (tram. zastávka Prostorná)
28. října 437, Ostrava-Mariánské Hory (tram. zastávka Daliborova, bývalé zlatnictví Achát)

AKCE
NA BRÝLOVÉ

OBRUBY
SLEVA 1000 Kč

až 1500 Kč
Akce platí do

vyprodání zásob

DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 500 Kč

na kosmetiku Mary Kay 
při uzavření zakázky nad 1000 Kč

DÁRKOVÝ POUKAZ
v hodnotě 1000 Kč

na kosmetiku Mary Kay 
při uzavření zakázky 

nad 2000 Kč

NEJLEVNĚJŠÍ
POJIŠTĚNÍ
VOZIDEL

Roční platby
1000-1350 ccm -  1200 Kč
1351-1850 ccm -  1700 Kč
1851-2000 ccm -  2350 Kč
nad 2500 ccm -  3500 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

Aerobic studio nabízí lekce:
l Nike dynamictraining -  V OSTRAVĚ JEDINĚ U NÁS!
l Pilates
l Integrated power stretch
l Port de bras
l Power joga
l Step aerobik
l Dance aerobik
l Dětská sportovní přípravka
l Závodní formy aerobiku     
(Masterclass, sportovní aerobik, fi tness týmy)

Najdete nás na ulici 28. října, v blízkosti OC Futurum.
Těšíme se na vaši návštěvu!

Chcete zdravě hubnout, odpočinout si od běžných starostí
a věnovat se chvíli jen sami sobě?

Navštivte Aerobic studio a vyberte si 
z velkého množství cvičebních lekcí, 

pod vedením zkušených lektorů!

BUĎTE

FIT!

www.aerobicstudioostrava.cz
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